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Tillh~r Stadsfullmäktiges i 
Skara beslut den 16 juni 1961, 
§ $5 

Ex officio: 
Karl Sernstr~m 

JdUi'I-, 

Fastställd enligt länssty
relsens i Skaraborgs län 
laga kraftvunna resolution 
den 29 augusti 1961; be
tygar 
Mariestad å landskansliet 
den 5 oktober 1961. 

På tjänstens vägnar: 
Nils Karlberg 
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B 
Beskrivning 

Tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för 

kv. Frej samt del av kv. Brage i Skara. 

Ändringsförslaget omfattar CIa 1,2 har. För området gäller 

1926 års stadsplan. I kvarteret Frej får 1/3 aV tomtarealen be

byggas med två vånings bostadshus och inredd vind. I kvarteret 

Brage får 1/5 av tomtarealen bebyggas med likaledes tvåvånings 

bostadshus. Uthusbebyggelse är tillåten i båda kvarteren. 

Den befintliga bebyggelsen inom kvarteret Frej domineras av 

Svalövbolagets lager och kontorsbyggnad mot Marumsgatan. Övrig 

beby ggelse utgöres av tvåvånings bostadshus och en större uthus

länga inrymmande bilverkstad m.m. Den del av kvarteret Bra ge 

som ingår i stadsplaneändringen är bebyggd med ett tvåvånings 

bostadshus vid SIt Annegatan. Byggnaderna som är uppförda i trä 

är av saneringskaraktär. /·larken är relativt plan. Omgivande be

byggelse i norr och söder består till största delen av två vånings 

äldre bostadshus i trä. Öster om kv. Frej ligger brandstationen 

utförd i sten med tre våningar. 

Lidköpingsjärnvägen, vilken inom nära framtid kommer att 

läggas ned, passerar omedelbart sydväst om kvarteren Brage och 

Frej. l1arumsgatan söder om kvarteret Frej utgör huvudinfart till 

Skara centrum från Göteborgshållet. 

Förslaget innebär en omdisponering delvis för annat ändamål 

och precicering av byggnadsrätten i förhållande till gällande 

plan. 

Mot Marumsgat an har en del av kvarteret Frej utlagts till 

bilserviceändamål under det att övrig del av kvarteret föreslås 

utnyttjas för flerfamiljs bostadshus i två våningar med inredd 

vind. 

I kvarteret Brage har de delar som beröres föreslagits ut

nyttjas för bosta dshus av friliggande typ med rätt till en be

byggelse i två våningar och inredd vind med begr änsat lägenhets

antal och be gr änsad byggnadsyta. 

Gatan mellan kvarteren Frej och Brage har slopats då den ej 

längre fyller någon gatufunktion. Marumsgatan i egenskap av in

fart till centrum har breddats. 

Anledningen till ändringsförslaget ä r, förutom att gällande 

plan är otidsenlig, framställda önskemål om att, sedan Svalöv 
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sålt tomtplatsen vid Harumsgatan till ett bensinbolag, få utnytt

ja densamma för bilserviceändamål. Tomtplatsen synes väl lämpa 

sig för sagda ä ndamål. En bilservicestation av mindre format ä r 

för närvarande också verksam på platsen i hörnet mot l1arumstorget. 

Med hänsyn till Harumsgatans karaktär av infart från Göteborg och 

stora delar av bebyggelseområdena sydväst om Lidköpingsjärnvägen 

har det ansetts motiverat med förbud för in- och utfart vid kvar

tersgränserna mot Marumsgatan och Lidköpingsjärnvägen, utom för 

en kortare sträcka vid Marumsgatan där infart medgivits i an

slutning till bilserviceområdet. 

Det må i detta sammanhang nämnas att även tra fiken till- och 

från Skara från Falköping och Lidköping i framtiden till större 

delen kommer att anknytas till Göteborgsinfarten mot Skara centrum. 

Med hänsyn till den övriga bebyggelsens karaktär har fler

familjs bostadshus föreslagits mot Gunnar Wennerbergsgatan och 

Tranegatan med en relativt modifierad exploatering . 

Det har ansetts angeläget att ej utnyttja det till bilservice

ändamål föreslagna området till en mera kompakt bostadsbebyggelse 

med hänsyn till de problem som akulle uppstå ur trafikteknisk syn

punkt inte minst med tanke på barnen. 

Till förslaget bifogas bestämmelser utarbetade i anslutning 

till bostadsstyrelsens rekommendationer. 

Skara den 14 februari 1961 

\~ e ~~~ 
Schager Henrik 

Stadsarkitekt 

Tillhör ·llinsst .. -relsenJ i :::51:ar a 

l'or l .:.'.:j lUn ues l u t dbll 2:; eU:;,:u3 -Li 

l:;Gl ; bet.y~·ar 
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Stadsplanebestämmelser /3;//3, 

Tillhörande förslag till ~ndring av stadsplanen för kv . 

Frej samt del av kv . Brage i Skara . 

§ 1. 

Stadsplaneområdets användning . 
Byggnadskvarter. 

Mom . 1. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

Mom . 2. Med G betecknat område får användas endast för bilservice- och 

garage ändamål. 

§ 2. 

~~rk som icke får bebyggas. 

j'1ed punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

§ 3. 
Byggnadssätt. 
Ned F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras 

fristående . 

§ 4· 
Del av tomt som får bebyggas och antal byggnader å tomt. 

Mom. 1. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst 1/5 be

byggas . 

r'iom . 2. Av tomt som omfattar med F betecknat område får endast en hu

vudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 

§ 5. 
Våningsantal. 

Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två 

våningar. 

§ 6. 
Byggnads hö id . 

Mom. l . Å med II beteckna t område får byggnad icke uppföras till större 

höjd än 8 . 0 meter. 
Mom. 2 . Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till 

högs t den höjd i meter som siffran anger . 

§ 7. 
Antal lägenheter. 

Å me d F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera 
än två bostadsl ägenheter . I gårdsbyggnad får bostad icke in-



redas. 

§ $ . 

Anordnande av stängsel i visst fall. 

I kvartersgräns som betecknats med ringprickad linje skall med 
hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel 

vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan 

utgång mot gata eller al l män plats . 

Skara den 14 februari 1961 

\~. IL,~~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 

Tillhör l~.i.nsst . re Isens i S~..:al'a 

lJorG~ l~i.n ue!jlut uen 2) aU bll3ti 

1. )01 ; ;;et ... · ... ,ar 
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