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. Fllreteild ho. sI/m i Skara ifen /OII.e.~II~ 

För5bg t!\\ CiDdrod s1Cldsp\cn7 ~~ 
för ~VQrie.re.\7 ' '-?oA . f"l 

KORPEN Oel) GLADAN 
i 5KARA 
uppriittol d~l) 205~pf<:roDer 1554 'lV 

~~-' 
stadsarkite.kt 
~.v .01 B'j'JqooQ,()iimod.()s beslut de.n G ~.ce.m~e.r 1954 

BETECKNINGAR: 
5TAP5PLANEKARTA 
A Gr<il'Jsbe\eckl'Jiogar 
- -- grCio5 · b.I~9~T) lr~ (3) I'l"X'ler ulaoför Förslo9.t 
- -- 9QlkiI'Jde omr<ide5- o~b b.5tQmm~lsegr(jn5 
" , , gilllCll'Jde omr6<!es-oÖJ bestcmmelsegroos aysedd all ut9Q 

- . + - gqtu·lworters-o~b oO!xm ()mr(i<les~riins, tillikq ~riiu5 för 
slQQsplQO 

--- ---- -, ~r<inslinjer ej GY5eddo qll 10515/01105 

B. Omr<idesbeleckninqar 
ALLMÄN PLATS c==r goja eller torg 

~ park cller ploo\erioS 
BYGGNADSKVAlIrER 

~ o~rQde for bos\odsänqqmql, fri5lcien<le \Jus 
~ morL, som ~QII ul~Q ur 51odsplqo 

B C. Övriga be\edmiogor 

\\\ .\~ 4b~ . I\~ ~~~t!~ ~~~~~ I>,',: -: I mark, som icke for bebyqsas W \ \' ' 000 0 giillon<le ~q/uhöjQ (000,0) <j<ilkJn<le 9cUUDoid QyseQQ 0\\ u\~ci 
\\ \-'::71 n qnlal yqnioqor -000,0 'fllullöJd 

I I lf>I GRUNDKARTA 
,I 
,~,- k'<J ~ huvudbyognad r.sp ulnus 

'0 J 

~ III . 

"'> l;Stq 308 rQs!t~bdsbe\e<:.k \')in gQr 
II 
1\ 

Genom laga kraftvunnet be
slut den 25 maj 1955 fas tstä llde 
länsstyrelsen i Skaraborgs län å 
denna karta åskådliggjord ändring 
i stadsplan: betygar 

Pa APf~t vägnar: 
'V-1ft ~H..q 
Nil s l b ergr 

5~AlA 1'2.000 

o MON SO 
~-'--'----'----'--J- _ _ , ___ _ 100 

- . 1 - _ ._~_ --------1_~__ _____ , __ _ 8134 
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BYGGNADSNÄMNDEN 
Ink. den J%, 196""1" N:~~7' 

I 

Kl'XGL. "MA.J:TS BEFALr,XITGSHAVANDI>: 

SKARABORGS LÄS 
1/ l? r. -Y.f"f 

LANDSKANSUET 

R e s o l u t i o n . 
IIIGl 37 51;

Jämlikt 26 § 3 st. byggnads l agen den 30 juni 191;-7 fast -

ställer länsstyrelsen i Skarabo r gs län häri genom ett av stads-

fullmäkti ge i Skara den 10 decembe r 1951;- antaget förslag till 

ändrad stadsplan för kvarteren Korpen och Gladan i Skara j sådant 

fö.rslaget åskådliggjo r ts å en av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

år 1951;- upprättad karta med därti l l hörande beskrivning (Bil .A ) 

ocb stadsplanebestämmelser (Bil.B ) . 

Förslaget berör den 30 april 1926, den 3 maj 191;-6 och den 

27 februari 1952 fastställda st adsplaner. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och bestämmelserna med bevis, att desamma tillhöra länssty

r elsens beslut denna dag . 

Kungörelse om fastställ elsen skall, jämlikt 21;- och 31 §§ 

byggnadsstadgan den 30 juni 1947, genom byggnadsnämndens i staden 

förs org, så snart ske kan, införas i den eller de tidningar, i 

vilka kommunala medde landen för staden intagas . 

Därjämte skall, jämlikt Kungl . kungörelsen den 5 mars 1954 

(nr 88) angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ kungörelsen den 21 

november 191;-7 (nr 921) om expediering av bes lut angående ändring 

i rikets indelning m. m., genom länsstyrelsens försorg avskrifter 

av detta beslut ofördröjli gen tillställas byggnadss tyrels en samt 

länsarkit ekten i länet, varjämte, så snart ske kan, pl anen med 

därtill hörande beskrivning och bestämmelser i bestyrkt kopia och 

avskrift genom länsstyrelsens försorg skall tillställas byggnads

styrelsen samt lånsarkitekten i länet. 

l avgift till statsverket för av länsarkitekten verkstä l ld 

granskning av ärendet skall staden erlägga tjugo kronor. 

§Vimpel, 
uransk'nlngSavg. 

Summa kr . 

lel
: -

21): -

Byggnadsnqmnden i Skara. 
,!. 
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Gällande 
stadsplan 

Motivering 

Utformning 

Bil. A. 
, ' 10 , ~ ~ ,c;v . ,-::J-' 

Företedd hos stim , Ska~ ~ 

B E S K R I V N I N G 

över förslag till ändrad 

stadsplan för kvarteren 

Korpen och Gladan 

i Skara 

Gällande stadsplan har fastställts av Kungl. Maj :t den 
30 april 1926 och jämkning däri av länsstyrelsen den 
27 februari 1952 (Korpen och Vipan). 

Länsstyrelsen har krävt att den väster om tomterna inom 
kvarteret Korpen belägna markremsan uteslutes ur stads
plan enär den icke kan indelas till tomter . 

Ifrågavarande markremsa inom kvarteren Korpen och Gladan 
har föreslagits utgå ur stadsplam . 

I samband därmed har gällande stadsplanebestämmelser för 
kvarteren (F i 1926 års stadsplan) omformulerats i enlig
het med Kungl . Byggnadsstyrelsens anvisningar. 

På begäran av ägaren av stadsäga 313 inom kvarteret 
Korpen har därvid med anledning av Kungl. Bostadsstyrel
sens uttalade obenägenhet att medgiva lån för renodlade 
tvåvåningshus, intagits rätt att utan utökning av bygg
nadens höjd inreda lägenheter å vinden med utnyttjande 
av endast ordinarie gavelfasader för erhållande av 
fönster. 

Skara den 20 september 1954. 

IDrott Gyllenbergl 
stadsarkitekt 

Tillägg till beskrivningen. 
Med anledning av Byggnadsnämndens beslut den 6 december 
1954 har å stadsplanekartan de angivna höjderna ändrats 
enligt följande: 
västra 
västra 
västra 

höjden å Dalhemsgatan från 108,9 till 109,5 
höjden å Fr ejgatan från 111 , 9 ti l l 112 ,4 
höjden å Hindsbogatan f r ån 111,1 till 111 , 3 

b T~ l 't,h"d' r l'3W'sty.rel:!, s i Skaraborgs 1. 'in e s _u en 2)F,Wl;:- l GL • etyga r 
a :15 s vagnar: 

'1ft ~,,"" 
Nils arlberll:a-' 

Ska~~~mber 1954. 

- }ElTo t;t GY'J::l~ 
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Bil. B. 
. . . /O, '!€L ,. Fj-?:;-

Föl't'ledil ~o, 'lfon i ""ara MA ~~ 

STADSPLANEBESTÄ~W!ELSER 

tillhörande 

försiag till ändrad 

stadsplan för kvarteren 

Korpen och Gladan 

upprättat den 20 september 1954 
j 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

§ 1. 

STADSFLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING 

Mom.l. Byggnadskvarter. 
J 

Med F betecknat område får användas endast för bostads
ändamål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som 
uppföras fristående • 

§ 4. 

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS 

Av t omt som omfattar med F betecknat område f år högst 
en femtedel bebyggas . 

§ 5. 

VÄNINGSANTAL 

Å me d II betecknat omr åde får byggnad uppföras med högst 
två våningar . 
Dock må dä rutöver utan att den för byggnaden tillåtna 
stprsta hö j den överskrides vind inredas endast med ut
nytt j ande av normalt förekommande gavelfasad för er
hållande av fönster. 

,".; 



§ 6. 

BYGGNADS HÖJD 

Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till 
större höjd än 7,6 meter. 

§ 7. 

TAKLUTNING 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av 
högst 30 • 

Skara som ovan. 

~ . .J r--
I~ (a iiuJh/rP 

- - IDrott Gyllenbergj . t 
stadsarkitekt 

25 
Tillhör länsstyrelsens i fkaraborgs län 

maj 1955; betygar . . 
Få tfJit ~,~e~s vägnar: 

tV 'L1( ~~'" 
Nils lberg ( 

beslut den 

j 

, , 

, ' 
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J ämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet om 

fastställelse av förslaget till ändr ad st adsplan ej föras , och 

skall bevis, a t t beslutet på grund därav vunnit laga kraft , åteck

.Jl. aS kartan. 
~. Ma ri estad å l andskans lie t den 25 ma j 1955. 

på länsstyrelsens vägnar: 

Le'J W')h 1. stetn 




