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Skala 1:2000 

? 

Förslag fill ufvidgad 
sfadsplan för del av 
LILLA HINOSBO i 
Skara 
upprättat den J april 1962 av 

Go'te Wiren 

stadsingenjör 

BETECKNINGAR 
STA DSPLA NEKAR TA 
A . Gränsbeteckningar 

,-_.- stadsplanegräns 

---- Gräns rör område som undantagitafrån 
fastatä.llels80 

gällande områdes- och beslämme/segräns 

gatu- kvarters- och annan områdesgräns 

bestämmelsegräns 

gränslinjer ej avsedda aff fastställas 

B.Områdesbeteckningar 

ALLMÄN PLATS 

gata el/er torg 

park eller plantering 

galuplantering 

BYGGNADSKVARTER 

~ område för bos tads ända mål, fristående hus 

_ område för bostadsändamål 

C. Ovriga beteckningar 

1" 1 mark som icke får bebyggas 

+ 000.0 gällande galuhöjd 

+ 000 0 galuhöjd 

I 
k 

antal våningar 

kedjehus 

GR UNDKA R TA 

faslIghelsgräns 

~ I huvudbyggnad resp uthus 

i, 468 fastighetsbefeckningar 

.:= :"ES=-'-:::=:: bäck 
~ o 
~ nivakurvor 

+ 
\ 

punkt i rulnät 

polygonpunkt 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara beslut 
den 7 m4j 1962, § 1360 

Ex offioiol 
Göte Wir~n 

Genom lagakraftvunnet beslut den 19 juli 
1962 fastställde länsstyrelsen 1 Skara
borgs län å denna karta åskådliggjord ut
vidgning av stadsp1an5 betygar 

På tjänstens vägnar s 
Erik Christiansson 

SVEN ~K" RE:PRODUKTIONS A.B 1961 
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SKARA STAD 

STADSI NG E NJ O RS KONTOR ET 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 7 maj 1962, §136. n 'I l:l. 
Ex orw: l VI. er. 

~J./: . ,. 
- --- -' 

B E S K R I V N I N G 
över förslag till utvidgad stadsplan för 
LILLA HINDSBO 
i Skara 
upprättat den 3 april 1962 av 
stadsingenjör Göte Wir~n 

Läge och 
omfattning 

Gällande 
planer 

Motivering 

Stadsplane
förs l aget 

Förslaget omfattar ett område av Lilla Hindsbo 
(stadsägan nr 46$) begränsat i norr av stadsägoom
rådet nr 921 (Karstorp), i öster av järnvägs område 
(Lidköpingsjärnvägen) , i söder av Linn~gatan samt 
i väster av Sanfrid Welinsgatans förlängning . 

För området gäller i huvudsak av Kungl . ~~j:t den 

3 oktober 1947 fastställda utomplansbestämmelser 
för Skara stad. Linn~gatan i områdets södra del in
går i av Kungl . Maj:t den Il augusti 1960 fastställd 

stadsplan för del av Lilla Hindsbo m. m •• 

Ifrågavarande utvidgnings förslag har tillkommit med 

anledning av a t t det söder om Linn~gatan belägna om
rådet mycket snart kommer att vara full byggt . 

Vatten- och avloppsledningar finnas nedlagda i Linn~

gatans södra del , varför framdragande av vatten- och 
avl opp till ifrågavarande område i hög grad under

lät tas och förbilligas. 

Området kommer enligt förs l aget att omfatta tre kvar
ter för egnahemsbebyggelse , varav ett för kedjehus . 

Linn~gatan, s om är ut byggd enligt gällande stadsphn 
föreslås oför ändrad i höjd och plan. 
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SKARA STAD 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut d~n 7 maj 1962. §136. r.A. 'j f.2. 
EXOffi.?2/ ~ 1<.11 • I~. 

____ .....Jrd\JJ:c:.1 ~ 

IJ . t- ; • . 

, ~. - ' 

ST IIDSI NG E NJ ORSKONTORET 

ST ADSPLANEBEST ÄMl·1ELSER 

tillhörande förslag till utvidgad 
stadsplan för del av 
LILLA HINDSBO 

i Skara 
upprättat den 3 april 1962 

av stadsingenjör Göte Wir~n 

§ L 

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING 
Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

§ 2. 

~.ARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 
BYGGNADSSÄTT 

Mom. 1. Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som 
uppföras fristående. 

Mom. 2. Med k betecknat område får bebyggas med huvudbyggnader 
som i tomtgräns sammankopplas medelst garagebyggnader. 

§ 4. 
DEL AV TOIVlT SOM FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOl-1T 

Mom. 1. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst 
en fjärdedel bebyggas. 

Mom. 2. Å tomt som omfattar med F betecknat område får endast 
en huvudbyggnad och en garage- och ekonomibyggnad upp
föras. 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 
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fZ177 BYGGNADSNÄMNDEN 

Inkom de n .4.11/1:./ 11.&. 
. . .1P t? D:anenr ...... . . '1.7..5.':' ....•...... 

utdrag ur protokoll, hållet vid 
sammanträde med stadsfullmäktige i 

Skara den 14 september 1962. 
STADS fULLM!\K TlGE 

§ 130. 

Enligt nu föredragen resolution den 19 juli 1962 hade läns-

styrelsen i länet fastställt ett av byggnadsnämnden den 7 maj 

1962 med stöd av stadsfullmäktiges bemyndigande antaget förslag 

till utvidgning av stadsplanen för del av Lilla Hinds bo, därvid 

från fastställelse undantagits ett å stadsplanekartan med röda 

gränslinjer angivet område . 

Om vad sålunda förekommit skulle anteckning ske i dagens pro

tokoll och byggnadsnämnden underrättas genom protokollsutdrag. 

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET 

/Byggnadsnämnden 


