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Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 7 april 1970; betygar 
På tjänstens vägnar: 
Ingrid Rosenberg 

Genom beslut den 5.2.1971 har Kungl. Maj: t 
lämnat utan bifall anftSrda beSTår över läns
s t yrelsens den 7.4.1970 meddelade beslut om 
fastställande av 8tad.plaoen~ betrgar Mar1e
stad 1 landakana11et den 19.3.1971. 
På t jänstens vägnar: 
Rune Fridell 

Förslag till utvidgning av stadsplanen 
för del av stadsägan nr 468, LillaHindsbof 

i Skara 

upprätfat 21 no.~erbe~ 1968 
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BETECKN I NGAR 
STADSPLA NEKAR TA 

A Gränsbeleckningar 

siadsplanegräns 
gäl/ande områdes- och besfämme/segräns 

Jf Ä J gällande områdes- och bes/ämme/segräns avsedd alf utgå 
galu-. kvarfers- och annan områdesgräns 
besfämmel segräns 
gränslinjer ej avsedda aff fastställas 

B. Områdesbefeckningar 

ALLMÄN PLA TS 

1 1 gata eller torg 
1l7?//?d park eller plantering 

B YGGNA DSK VA R TER 

ES'fD område för bostadsändamål. kedjehus 
~ område för bo s fadsändamå I, fristående hus 

c. Övriga befeckningar 

~ : . : .'. . ' 1 mark som icke får beb'Jggas 
I 

+ 000 . 0 

an ta I vån i ngar 

gäl/ande gafuhöjd 

föreslagen gatuhöjd 

GRUNDKARTA 

11 1. 0 
~ 

+ 

(JÖllande områdes - och bestämmelsegräns 

fasfighefsgräns 

väg 
huvudbyggnad resp. ufhus 

nivåkurva 

punkt i rutnäi 

fasfighetsbeteckningar 

,;rundkarfans riktiqhef be~fl,/rke~ 

S ,<ara den 21 november 1968 ' 
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Göte Wiren 
Skala 1:2000 
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SKARA STAD 
STADSINGENJORSKONTORET 

STADSPLAVEBESTAMMELSER 
tillhörande försl ag till 
utvidgning av stadsplanen för del av 
stadsägan nr 468 , Lilla Hindsbo 
i Skara 
upprättat den 21 november 1968 av 
stadsingenjör Göte \'iren . 

§ 1. 

STADSPLANEOMRAJ)ETS ANVMINING . 

Byggnadskvarter. 

Tillhör stadsfullmäktiges i Skara 

beslut den 25 april 1969 , § 58. 

Ex officio: r 
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06. 07. 70 

Med B betecknat område fär användas endast för bostadsändamål . Byggnadsnämnden 
nå dock medgiva inredrling av fara ge och lokaler för hantverk , som kan väntas icke 
medföra sanitär olägenhet eller eljest störa trevnaden . 

§ 2. 

11ARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS . 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

§ 3. 

BYGGNADSSÄ'IT . 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående . 
Med Sk betecknat område får bebyggas endast med kedjehus . 

§ 4 . 

DEL AV TOMT SOl-1 FAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER A TOMT. 

Av tomt som omfattar med F beteckant område får högst en fjärdedel bebyggas . 
Av tomt som omfattar med F betecknat område fär endast en huvudbygp,nad och ett 
uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras . 

§ 5 . 

VAi'lTI'IGSANTAL . 

A med I betecknat område får byp,gnad uppföras med högst en våning . 

§ 6 . 

A med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4 , 4 meter . 

§ 7. 

ANTAL L.I\GENHETER . 

A med F bet ecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägen~ 
heter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas . Tillhör länssty,cl<ens i Skarab0r&s lin 

Gate Wir~n-"~~--
______ ~tadsingenjör 

beslut den}.~ .. 19 .. t.P; betygar 

~;Z~-~j 
INGRID ROSENBERG 



SKARA STAD 
STADSI NG E NJOR SKONTORET 

BESKRIVNING 
över förslag till 
utvidgning av stadsplanen för del av 
stadsägan nr 468 , Lilla Hindsbo 
i Skara 
upprättat den 21 november 1968 av 
stadsingenjör Göte Wiren. 

Omfattning. 

Tillhör stadsfullmäktiges i Skara 

beslut den 25 april 1969, S 58 . 
Ex officio: ,-v 

-md-~z >tf,d' C"f?{ , 

I .. 

06. 07. 70 

förslaget cmfattar i huvudsak kvarteren Maskrosen , Svalörten och Fibblan samt den 
väster om dem belägna delen av stadsägan nr 46 8. 

Gällande stadsplaner. 

För kvarteren Maskrosen , Svalörten, Fibblan, Gulmåran och Renfanan samt området 
söder därom gäller en av länsstyrelsen den 26 november 1965 fastställd stadsplan. 
Aktuell del av stadsägan nr 468 har icke tidigare detaljplanelaets. 

Motivering . 

lörsl aget har tillkommit för att i anslutning till befintlig villabebyggelse få 
tillgång till ytterligare tomter för enfamiljshus. Staden har för närvarande ont 
om mark för villor varför i förslaget redovisade bostadskvarter blir ett mycket 
värdefullt tillskott. Förslaget har uppgjorts i samråd med drätselkammaren och 
byggnadsnämnden varvid man varit ense om att frångå förslaget till general plan 
vilket i detta omrede redovisar hyreshusbebyggelse • 

Förslaget. 

Förslaget innebär att kvarteren l1askrosen och Fibblan tillsammans med ett område 
västerUt bildar ett kvarter varvid kvarterets västra del föres l ås utgöra mark för 
enfamiljshus vilket även är fallet med det nya kvarteret Kabbelekan .Kvarteret 
J'1askrosens norra gräns vilken i pällande plan är angiven som särskild områdes gräns 
har föreslagits som kvartersgräns utan utfartsförbud. Försl ag till gatuhöjder har 
upprättats av Skara stads byggnadskontor. 

21 november 1968 
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___ J stadsingenjör 

Tillhi..ir IJnsstyrcl~.cp.$ i Skaraborgs län 
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SKARA STAD 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Ut drag ur protok oll, hållet 

vid sammanträ d e med byggn ad s 

nämnden i Skara den 5 april 1971. 

Ii 95. 

100 

Kungl Maj It8 utslag med anledl&ing av besvär 8ve't' fas.tställelse 
av stadsplan för del av stadSigan ni> 468 LIlla i'l l-ndsbo i Skara. 

Sedan lSnsstyrels.en den 7 april 1970 fastställt ett av stads
fullmäktige i Skar. den 25 april 1 969 antaget förslag t ill ut
vidgning av stadsplanen för del av atildsäga nr 468 Lilla Hindsbo 
och nerrar Sten Ake Granl und ooh Eri k Sjög~d i gemensam skri
velse anf6rt besvär ~ver länsstyrelse~beslut så hade Kungl 
Maj:t den 5 februari 1971 l~mnat be6väPen utan bifall enligt 
en från CiviläepartelMntet ink01llmen avskrift av beslutet. 

Beslut: 

Byggnadsnamnden bes16t lägga den ifu~omna avskriften till hand
lingarna. 

----------.,.---
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CIVILDEPARTEMENTET Avskrift 

Pos!adress 
fack 
103 10 STOCKHOLM 2 

03. 03. i" 

Cl~I' ....... J'1 L b ~ . 
I 

Dalum 

5.2.1971 
.. i 

PI 919/70 

Sten Åke Granlund 
Biskop Lundblads gata 3 
532 00 SKARA 

Erik Sjögård 
J.H. Kellgrens gata 3 
532 00 SKARA 

Besvär i fråga om stadsplan för del av stadsägan nr 468, 
Lilla Hindsbo~ i Skara 
]Jnr IIIGl-28- 9 

I beslut den 7 april 1970 fastställde länsstyrelsen i 
Skaraborgs län ett av stadsfullmäktige i Skara den 25 
april 1969 antaget förslag till utvidgning av stadspla
nen för del av stadsägan nr 468, Lilla Hindsbo, i staden. 

Förslaget, som även innehåller stadsplanebestämmelser, 
har angivits på en av stadsingenjören Göte Wiren den 21 
november 1968 upprättad karta med beskrivning. 

Över länsstyrelsens beslut har Sten Åke Granlund och Erik 
Sjögård i en gemensam skrivelse anfört besvär. 

yttranden har avgivits av länsstyrelsen den 29 juni 1970 
och av statens planverk den 26 oktober 1970. 

Granlund och Sjögård har därefter inkonmit med yttrande. 

Kungl. Maj : t lämnar besvären utan bifall. 

Svante Lundkvist 

Jan-Olov Swahn 

Bestyrkes i tjänsten 

.; Il fl) lhT 
~ "lA.d ~ ~JU e.~/?? tj • . "'
Gurli Pettersson 

Avskrift till 

statens planverk (p 1384/70) 
länss tyrelsen (+ prövade handlingar) 
naturvårdssektionen 
länsarki tekten 
överlantmätaren (2) 

V byggnadsnämnden 

Gatuadress 
MynUorgel 2 

Telefon 
22 45 00 
08-23 62 00 


