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Axel Bergschb1.d 

Tillhör byggnadsnämndens beslut 
§ 105 den 7 juni 1948 

Karl Semström 

Tillhör stadsfullmäktiges beslut 
§ 95 den il juni 1948 

Ex officio: 
Karl Semström 

BETECKNINOAR. 
- -- + --. -. L z'tz-je beteigen 3 meter ut.anIiir det område 

SOl??- beråres av s t a ci-sp{aner(j'rsla get. . 
/äst.ställd grans /"or gator, byggnadskvarcer 
om andra stadspl.aneom.Aaoden, . 

_. _. _. FöresLageru grå'ns rdr byggnadskvart.er oC'h., 

ann. at s ta dspLaneomrcide. 
- -- - -- - FåresLagen.- graits meUan. kvartersdeLar med 

oLika stadsp Lanebest a'/TUneLser . 
..... . - -lf- .- -lf- Områdes gräns avsedd att utge/o 

- - - - - Fo'resLagel0 tomtindeLning ~j avsedd. att 
fa.sts taltas. 
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A LLmäl0 pLats avsedd att p Larderas . 
Kvart.ers.mark får 605cadsiindamåL. 
AntaL vaOningar. 
Vinden rår mredas (or bos tadsandamål. 
Kvart.er.smark av.sedd ror u tlU.l5bygglUJder 
och garage. 

L:;:; :_~'-: '<:;:j Område som ej I'a·r bebyggas. 
11.1.3 
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Fas cs lä Ud gatu1u!;'d . 
Bygg/?A.der av.sedda atl: bibe.ahållas. 

I Kungl.liaj: ts beslut .an
given linje' -----

Tillhör Kungl.Maj:ts beslut den 
5 november 1948./undantag se 
Kungl.Maj s ts besluti Stockholm i 
l~mmunikationsdepartementet. 
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Sven Ämark 
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;' och Munken i Skara. 

BESKRIVNING. 

Hittil l s gällande stadsp lan fastst ä lldes av Kungl. Ma j:t 

den 10 april 1942. Bnligt denna får området bebyggas med fri

stående byggnader för bostadsändamål. Byggnaderna få icke upp

föras till st örre höjd än 7,6 mete r och vardera icke upptaga 

större p l anyta än 120 m2 . I varj e byggnad får högs t två l äge n-

heter inredas. 

Då önskemål framkommit om ett bättre utnyttjande av områ-

det, har detta f örs l ag uppgjorts . 

I kvarteret Prelaten kommer att i fem 3-våning shus rymmas 

45 l äge nheter mot förut 14 l ägenheter. I kvarteret Diakonen 

föres l ås sex 2- våningshus med 36 l ägenheter och de ssutom ett 

större garage mot förut 28 lägenheter. Inom kvar teret Munken 

innebär förslaget i s t ort sett ingen ändr ing. 

I stadsplanen befintliga gator är o avsedda att bibehå llas 

såväl till l äge s om hö jder. 

Byggnadsg runden är god så att inga spec iella grundförstär: 

ningar erfordras. 

Ska r a i april 1948 

'I,v~ ,/ ' 

( Axe l Be r gs chöld) (Bo Boustedt) 

Stadsingeniör Stadsarlci tekt. 

Tillhör Kungl. Mai:ts beslut 
den f"1uk""Q,.- 19 Y&' 

8toclllIoIm f Kommnelklltlv:J,~ftePilftillllent6t. 
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till ! ändring av stadsplanen för kvarteren ~elaten, Diakonen Oc~MQIlken 

i Skara, ~pprättat i april 1948 av Bo Bo~stedt och Axel BergschöId. 

Mom.l 

Mom.2 

Stadsplanebestämmelser. 

§ l. 

Med B betecknat område får bebyggas endast för bostads-och affärs-
ändamål. ~ J 

Med korsprickning ytbetecknat område får bebyggas~d ;th~s och 
garage. I byggnad på dylikt område får bostad icke inredas. 

Mom.3 Med p~nktprickning ytbetecknat område får ej bebyggas. 

Med P och vågstreekning ytbetecknat område är avsett till park. 

§ 2. 
.J 

Gräns för med II eller III betecknat område ~tgör även byggnads lin

Trappa må dock förläggas ~tanför områdesgräns. 

§ 3. 

Mom.l Med I v betecknat område får endast bebyggas med friliggande h~s, 
som ej får innehålla mer än en (l) våning med däröver inredd vindl 
våning och ej får ~ppföras till större höjd än 4,6 meter. 

Mom.2 Med II betecknat område får endast beby~gas med friliggande h~s. 
som ej får innehålla flera än två (2) vaningar och ej får ~ppfö
ras till större höjd än 7,6 meter. 

Mom.3 Med III beteckna t område får endast bebyggas med frilig~nde h~s, 
som ej får innehålla flera än tre (3) våningar och ej far ~ppföral 
till större höjd än 10,5 meter. 

§ 4. 

Å med II eller III betecknat område må högst tre lägenheter inredas 

vid varje trapplan. 

Mom.l 

r Mom.2 

L-

Mom.l 

~om.2 

Mom.3 r'- ;t/\ 

§ 5. 

Å med II eller III betecknat område skola bärande väggar ~tföras 
i sten. 

Å med III betecknat område skola källarbjälklag och vindsbjälklag 
~tföras brandsäkra. 

§ 6. 

Å med I v betecknat o~åd.e Jlskall tak be~~~gas me d . ~e_~_e~ får 
icke givas större l~tn~ng ~ 45 0 • _.. ~ .. "~ 

Å med II eller III betecknat område skall tak beläggas med tegel. 
Taket får ej givas större l~tning än 300 • - - - -- ..... -- - -

Å med korsprickning betecknat områdefik. all ~1c_ beläggas med t .egel 
C?c~givas en l~tnin ~~v 23°. -------- ---- -- . ~ 

,. ~~~ § 7._ 
I byggnad å med I~,I'I~ri:r II~betecknat område får garage ej anor 

I [ På mark som ej må ;;ebyggas lå~' plats för sopkärl ovan mark ej anord 
§ 9 - -

~ [ Å med III betecknat område må ;vskiljande anordning såsom m~r,stäng 
\ s e l eller häck e j anordnas. Tillhör Kungl. Mai:ts beslut 
~- den ~~ ... I.. . _ . 19ri w. . (undantag se K\IIlgl. Ma):ts beslut) 


