
ÄLG~N 

STa. 76 STG· 7 

Sl:% !: 2000 

o 10 20 JO 'tO K>O , 

a::2/ ~A' ' I
· TUlhör Byggnadsnlimndens besl~t I 

den J0/t,e 19S~ § .3 12, 

-_ ..... .... · .. ... T:~··· .. ............... .. 

rorslog fill jåmkning " -, 
av sfadsplan fOr kvarferet 
HAREN 
i SKARA 
uppröt/ol den ! 2 ok lober 1956 av 

dpf.~'--
.stod.sorkitekt 

srADSPLANEk~RTA 

A Grc5ns6e1eccnlngor 
-- • - - slodsplonegräns 

gålhnde områdes-och 6esfd'rnrnelsegrcms 
- ---göllonde områdes-och 6eslörnrnelsegrårJs avsedd 011 vige 
- --. - golu-I:vorlers- och Onnan omrode.sgröns 
...... ........ gronsltitie 'tf avsedd 011 ros/slå//os 
B. Omrödesbelectningor 
ALLf1A'N PLATS 

1 Igolo e/ler torg 

V222dporl e/ler pion/er/ng 
BYGGNA DSKVAR TCR 

f7%B't7?/JofT7råde !Or 6os/ods6ndornöl, fr/slående hus 

C. Övriga beled:r""gor 
I. . .• Jmorl: s om /cte ror 6ebyggas 

- 000,0 göl/onde go/uhc!;d 
I on/al v åmngar 
v vindslnredn/f79 

GRUNDKARTA 

o E3 60slodshv.:J resp. u/hus 
~ vollendro9~ 66ci; 

1 ; STO 7. bslighelsbefectmngor 

Genom lagakraftvunnet beslut den 6 april 
1957 fastställde l änsstyrelsen i Skaraborgs 
län ä denna karta äskådliggjord jämkning i 
stadsplan; betygar 

200 rn , 

Pä ~p~/n vägnar: 
1.V ~Ifc ~ w..", 
NilS rlbergr 

8139 

\ 



Bil. A. Tillhör l änsstyr e lsens i Ska
rabor gs län beslut den 6 april 1957 ; 

be t ygar På t1l'~~ vägnar: 
-11( ~~ .. 

N Is rlberg( 

BESKR I VNING 

över ~örslag till jämkning 

av stadsplan ~ör kvarteret 

HAREN 

i Skara 

upprättat den 12 oktobe r 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

Gällande 

stadsplan 

Jämkningen 

Kvarteret ingår i stadsplan ~ör Sågarhagsområde~, 

~e< stställd a v Kungl. Majlt den 9 oktober 1942. 

I gällande stadsplan ingår Gällkvistbäcken jämte> 

slänter i kvarteret, vilket ur olika synpunkt e r 

få r anses mindre lämpligt. 

I samband med ett stadsplaneförslag för et t större 

område, Eriksbergsområdet, vari k varteret ingår, 

föreslogs att Gällkvistbäcken jämte slänter skulle 

ingå i ett längre parkstråk. 

Ifrågavarande stadsplan eförslag, som varit utställt 

för sakägares granskning och som godtagits av väg

förvaltningen i skrivelse den 27 maj 1955, vilar för 

utrednin g om en fråga om gångtunnel under riksväg 6 

vilken ~råga i varje fall icke berör kvarteret Haren .. 

Förslaget till jämkning av stadsplanen för kvarteret 

Haren innebär att tomten nr l i kvarteret Haren vil

ken avses att av staden försäljas ~ör omedelbart be

byggande, minskas med den mark , som omfattar Gäll

kvistbäcken med slänter och därig enom bringes i över· 

ensstämmelse med den avsedda stadsplanen för Eriks

bergsområ det • 

I avbidan på nämnda stadsplaneförslag g öres här ing

en ändr i ng av gatuhöjder enligt gällande stadsplan. 

Skara som ovan 

~~~ 
~rott - Gyllenberg 



Bil. B. 

13 
Tillhör länsstyrelsens i 

Ska rab orgs län beslut den 6 april 
1957; betygar 

Pä ~tV:1{t~~~:r: 
Nlls)1riberr 

STADSPLANEBESTÄMMllLSER 

tillhörande 

förslag till jämkning 

av stadsplan för kvarteret 

HAREN 

:i Skara 

upprättat den 12 oktober 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

§l. 
STADSPLANEOMRÅJI';ETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvart ex. 

_ .... _ ........ .. . 

Med B betecknat område får användas endast för 

bo st ad sändamå l • 

§2. 
MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS . 

Med punktprickning beteckna1ll mark får icke bebyggas. 

§3. 
BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebygg as endast med hus 

som uppföras fristående. 

§4 . 
DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGONADER 

Å TOMT 

Mom. l. Av tomt so~ omfattar med F betecknat område får högst 

en femtedel bebyggas. 

Mom . 2 . Å to mt som omfattar med F betecknat område får endast 

en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad 

uppföras. 

VÅNINGSANTAL 

Mom.l. Å med I betecknat område får byggnad uppföras med 

högst en vå ning . • 
Mom .2. Å med v betecknat område får utöver angivet vånings

antal vind :inredas. 



16 
BYGGNA»S HÖJD 

Å med I w betecknat område :får byggnad ie,ke : upp_ 

:föras .till större höjd än 5,6 meter. 

Tf.KLUTN rNG 

Å med Iv betecknat område :får tak givaa. en lutning 

mot horisont&lplanet av högst 45
0 

Skara som ovan 

Cdr4~ 
- :Dr-att Gyl.lenberg 

f 



813 
LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKA1'ISLlET 

IIIGl 3 57. 

Resolution. 

BYGGNADSNAMNDEN 
Ink. den 17/ :y 19571\);0 13 O 

Jämlikt 26 § 3 st . byggnadslagen den 30 juni 1947 faststä ller 

länsstyrelsen härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara den 10 de -

cember 1956, med st öd av stadsfullmäktige s i staden den 17 juni 

1949 lämnade bemyndigande, antage t f örslag till jämkning av stads

planen för kvarteret Haren i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts 

å en av stadsarkit ekten Drott Gyllenberg år 1956 upprättad kQrta 

med därt ill hörande beskrivning (Bil . A) och stadsplanebestämmel

ser (Bil, B). 

Fö rslage t berör den 9 oktober 1942 och den 11 februari 1955 

fastställda stadsp l aner . 

Kartan skall förses med bevis om fastställe l sen samt beskriv-

ningen och bestämme l serna med bevis att desamma tillhöra länssty-

r else ns beslut denna dag. 

Kungör else om f as tställe lsen skall genom byggnadsnämndens i 

s taden f ör sorg, så snart ske kan, införas i den elle r de tidninga r, 

i vi lka kommuna l a meddelanden för staden intagas. 

I avgift till s tatsverk e t för av länsar kitekten verks tälld 

granskning av ärendet skall staden erlägga tjugo kronor . 

J ä ml ikt 150 § 3 st . byggnadslagen må kl agan mot be s l utet ej 

f ör as . Bevis, at t beslu t et på grund dä r av vunnit l aga kraft, skall 

å t ecknas kartan . 

ott· 
VU" Mariestad å landskanslie t den 6 ap r il 1957. 

På länsstyrelsens vägnar: 
.<-.,... . ~ .(. ~~-~'---...., 

Leo lvoh l stein 

~.~ ~--~ 
6

N .. _i;~rlbergr 
Stämpe l 
Granskn . avg . __ ~270~:~-__ _ 

Summa kr . 26 :-
nVl!f!nadsnämn den i Skara. 




