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Göt~ WirPn 
S!:CXSingMjt)r 

BETECI<NIN::rAA 
itAMNtEKMIA ' 
A. Gröf'6be1edo:ni,.-,p 

stadsplanen 

R ... ld., .. , .nllt' l>)'9'Jno'"niirnncl ..... 

bulul d ... i .. ""II IK', t,,, 
~, ____ fi~~0.~ r 

_. - Stod'ipl".nog"".~·· ~IS belägen 3 meter utanbr föreslaget omr6de 
Gällande cmr6des,- ccn beslömmels.egrOns 
Gällande omr6des- och b5tOmmelSoeglOoIS\ ovse::ld at t utg6 

-- ' - J Gotu- k~rter!t- och annon om16 ' :.grön!. 
- --- BestÖmmelse-gtön!t 
_ ........... Grön!. lin jer ej aY!tedckl all fo!ttstÖl los. 
8. Omr6desbeteckniflQJr 
ALLMiM ,. .... 1$ 

I Gota e ll er torg 
VIWUla Pork e ller p lantering 
S'GGMAD5MYAII1ER 

Omr6de för al lmänt Önclom61 
Omr6de för bOSotodsönd0m6I, SCITlITOl'lbyg}d::l nus 
Om~ för to 1deI.$Önd0m61 

~~~~g beteckningar 
. j'. ; ' J Mori< !tOITI icke Mr bebyggas, resp, bebyggao;. under markplarll!'l 

F:·.· .. ·' .. ··J överbyggd g6rd eller annan tEnossbyggnod 
nm 

"" ...... 
Antal ..,6ningor 
Byggrodsl"tl}d 
Gö Ilande g:Jtuhöjd 

j . 1,11,10.1,1 \ 

.1,11,10. 1,1 

Gällande gatuhöjd avsedd 011 utgå 
Föreslagen gotut'löjd , Vind!oinre(jning 

GIIUtlDl\A1I1A 

~ E:3 Bostadshus rt:'Sp. utnus 
Fostighetsgröns 
5toket 

!.7I7 /'i;J$tighetsbeteckning::lr 
+ Punkt i rutnCit 

_. _ ._ ._.- Grön!. för Odm inist/'Ot iyt 

Ti llhör liil1ut)'relllena 1 $.karabQrga 
län bedut den 25 n Qv. 1965 \ betygar 
Pl tjäll lI t enII yägnar' 
TQr Jun&kvht 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

( "I( 0r bYSC1nod~n2tT'n::l ens i Skar.Q, 

L_ :.,' J~n {p . /;;. .19 G.:f ,§ ,'ff. 
BYGGNADSNÄMNDEN 

26. 11. 65 
LAN DSKANSLlET 

" ';>' " 

IIIGl 38 65 
Dnr .. . ............. ~' .. ,; .... ~ . .. ............ . 

ltan av~ift . 

Resolut i on , 

liied stlid av 26 ~ byggnadslaS"en faststaller lansstyrelsen ett 

av byggnadsnämnden i Skara, med stöd av ett av stadsfullmaktige i 

staden lämnat beDyndigcmde , den 14 juni 1965 anta,g;et förslag till 

jälli,ning av stadsplanen för kvarteret Venus i Skara. Förslaget har 

åstadli[n',jorts a en av stadsingenjören Göte \, iren år 1964 upprattad 

sedermera reviderad kar ta med tillilörande stadsnlanebestJmmelser 

( Bil.A . ) . Planförslaget är åtföljt av beskrivnin,g; ( Bil.D . ) . 

Kar km skall förses med 'oevis om fastställelsen samt stadsplane 

best::immelserna och beskrivningen med bevis att desamma tillhöra 

länsstyrelsens beslut denna da!" . 

Jamlikt 150 J tred j e stycket byggnadslagen ma klagan r.lOt fast

ställelse~ i'örc,s allenast av sakäf'"are, som i Lirendet fr2.mställ t 

yrkande, vilket hel t eller delvis lämnats utan bifall. .i3esvären sko

lo. ingi V:lS till Kungl . tcommunikationsdep2 rtementet inom tre veckor 

hJ.refter. 

~ li:ariestwJ. ilandska '" - , · t den 25 november 1965. 

]J . ]<'al' eni us 

By gGnadsnämnuen i Skara. 
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Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 14 juni 1965 , § 255 . 

Ex Offi~ ! ./ IJ (/./ 

__ --J7 ;::: :.J,'~ ~. 

SKARA STAD 
STADSIN GENJORSKONTO RE) 

STADSP~~BESTÄMMELSER 
tillhörande förslag till j~~kning av 
stadsplanen för kvarteret 
VENUS 
i Skara 
upprcittat den 25 november 1964 av 
stadsingenjör Göte ~iiren , och 
reviderat enligt byggnaJsndmndens beslut 
den 5 april 1965 , § 153 . 

STADSPlANE01'1RADETS AiNÄNDl:mG . 
Byggnadskvar t er. 

§ 1. 

a ) i1ed A betecknat område får användas endast för allmänt ändamdl . 

b) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål . 

110m l . 

110m 2 . 

Hom 1. 

110m 2 . 

§ 2 . 

MARK S0l1 ICKE FAR BEBYGGAS ELLER I ENUAST MINDRE OI1FATI1UNG FM BEBYGGAS . 

Hed punktprickning betecknad mark får icke bebyggas . 

Hed punkt- och r ingprickning betecknad mark får icke bebyggas i annan wAll än att 
källare må anordnas under gårdsplanet . 

§ 3 . 

BYGGNADSSÄTT . 

A med S betecknat område skall byggnad upproras i gnäns mot granntomt där sådan 
e,'räns förekornner inom omr.J.det . Byggnad får dock uppförtIs indrtlgen från gräns 
mot granntomt om detta provas vara förenligt rred ett prydligt och ändamåls
enligt bebyggande av kvarteret . 

§ 4 . 

VANINGSAl\iTAL . 

A med II eller III betecknat område får byg"onad uppföras med respektive högst 
två och tre våningar . 

Endas t å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas . 
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SKARA STAD 

STADSING ENJO RSKONTO RH 

BESKRIVNING 

Tillhör byggnadsnänmdens i Skara 
beslut den l4juni 1965 , § 255 . 
Ex officio;'/J ~ ~ /' 

/. ( ? C\:::, ...J" ""~ _ _ 

_--,I 13! ( /2::> .--0-

över förslag till jämkning av 
stadsplanen för kvarteret 
VENUS 
i Skara 
upprättat den 25 november 1964 av 
stadsingenjör Göte \viren , och 
reviderat enligt byp,gnadsnäJIlndens beslut 
den 5 april 1965, § 153 . 

Gällande 
stadsplaner. 

Omfattning . 

Motiv . 

Jdmkningen. 

För ifrågavarande kvarter e~ller av Kungl l1aj : t den 2 maj 
1957 , samt av länsstyrelsen den 13 januari 1958 respektive 
den 25 januari 1961 fastställda stadsplaner. 

Ändrinesförslaget omfattar kvarteret Venus . 

Förevarande jämkningsförslag har uppgjorts med anledning 
av drätselkammarens beslut den 29 maj 1963 , § 221 , med an
hållan om viss stadsplaneändring för kvarteret Venus . Vid 
upprättandet av förslaget har samråd skett med rektor 
Eva Asbrink för Skara katedralskola och byggmästare Ernst 
Astrand ci.gare av del av tomten nr 2. 

Gällande stadsplaner föreslås j,imkade så att norra delen 
av det med A betecknade on~adet utlägges som prickad mark 
inom a,~åde för bostadsändamål , för att bereda möjlighet 
till ifrågasatt marköverlQtelse . Genom den föreslagna jillnk
ningen erhålles ett värdefullt tillskott till bostadsanrådet , 
vilket på alla sätt underlättar anordnandet av biluppställ
ningsplatser m m inom kvarteret . Därjämte har området för 
allmänt ändamål i kvarterets östra del utvidgats en aning 
vdsterut in på del av tomten nr 4. Den vidtagna minskningen 
av A- omradet är så pass obetydligt att den ej menligt kan 
inverka på möjligheterna att utnyttja området för avsett 
ändamål . 

CI 
Göte 

stadsingenjör 

Tillhör länsstyrelsens I Skaraborgs lin 

beslut derdlita.::. .. 19 . .<,'4 betygar 

~anst 

i n 
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Blad l "r 
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SKARA STAD 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Stadsplan för kv Venus. 

f 
8KARAIil~ "· t. NS 

LAII ... ': ,. <t. u 

td a hållet t 
-8 ~Uti. .~ 

id ' byggnads-

nämnden i Skara den 5 april 1965. 

§ 153. 

Förslag till jämkning av stadsplanen för kvarteret Venus i Skara, upprättat 
den 25 november 1964 av stadsingenjör Göte H:iI'en. 

Förslaget hade varit utställt för granskning å stadsingenjörskontoret under 
tiden frB.n och med den 2" februari till och med den 24 mars 1965. 

Stadsingenjören hade avgivit följande yjrtrande: "Redogörelse för sarnr.anträde 
etc - Bilaf.a § 153 A. 

Beslut: 

Med anledning av stadsingenjörens redogörel se besl öt byggnadsnämnden bordl.äge..a 
<llrendet för viss omarbetning •. 

------

Utdragets riktighet bestyrkes : 
: 
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SKARA STAD 

-. "'-si(=~':"JI~IA~"~.~G~'=--:'I.~Ii~S~j 

LA'-'''MU -s AU6, 'WtS 

Utdra - ,. --, h åjLl e t .. 
vid sammanträde med byggnads-

nämnden i Skara den 14 juni 1965. 
BYGGNADSNÄMNDEN 

§ 255. 

Stadsplan förkv Venus. 

Förslag till jämkning av stadsplanen för kvarteret Venus i Skara, uppriittat 
den 25 nove.mber 1964 av stadsingenjör Göte vliren. reviderat enligt byggnads
ntlmndens beslut den 5 april 1965. § 153. 

Förslaget hade varit utställt för g:r:eri!;dUrlng å stadsingenjörskontoret under 
tiden frän och med den 24 februi;lI'i till och med den 24 mars 1965. 

Fron skOlstyrelsen hade inkcmnit en den 17 mars 1965 dagtecknad skrivelse 
enligt viiID<en sko1styr>e1sen yrkade att brytningspunkten å bestärmlelsegt'änsen 
mellan anrådena för al.J.lnänt Imdamål och bostads&ldamål förlades cIa 4 meter 
l~ norrut Im i förslaget. 

I övrigt hade . nå~ erin tingar mot förevarande stadsplaneförslag icke inkcmnit 
till byggnadsiiäffinden. -

Stadsingenjören hade avgivit följande yttrande i ärendet: 

"Till 
ByggnaclsMmnden i Skara 

fIrl& förslag till jämkning av stadsplanen för kvarteret Venus i Skara. upIDittat 
den 25 november 1964 och revid~t den S a,pcil 1965. . 
Sedan robr stadsplaneförslag reviderats dels i enlighet med vid samnanträde 
med bygg}ll1lsta:re Ernst Ästrand och representanter för skolstyrelsen den 30 
mars 1965 trlIffad överenskcmnelse samt ~ med från byggnadskOlltoret inkomna 
gatuhöjder, får jag föreslå byggnadsnämnden att med stöd av stadsfullmäktiges 
bemyndigande den 17 juni 1949. § 82, antaga förevarande stadsplaneförslag. 
samt sedan berö~ sakM.ga:re på föreskrivet siitt bli vit un~ttade an den vid
tagna re'J:l.deringen. uppc:Jraga åt undertecknad att hos lImsstyrelsen anhålla an 
faststiillelse av förslaget. 
Skara den 10 juni 1965 

Göte \>Ji~ 
stadsingenjör" 

Beslut: 

CAn den vidtagaa revideringen ,skulle berörda sak1irere ]?ii' föreSkrivet s litt under-rettas.- . ' 1 o -
D3rjämt: ~löt byggnadsnämnden att med stöd av stadsfull.InW<tiges ~cIigande 
den 17 Jum 1949, § 82, anta~ förevarande st?'9ru>1aneförslag , samt uppdrogs åt 
atadsingenj5ren att hos lliIlSstyrelsen anhålla an faststiillelse å detsamna. 
--------

Utdragets riktighet bestyrkes: 

~_---,71t O. ~~~> /' __ 
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Bilaga 8 

U-65-10S 

Författningsenligt meddelas att byggnadsnämnden efter utställningstiden beslutat 
revidera det av stadsingenjör Göte wiren den 25 november 1964 upprättade förslaget 
till jämkning av stadsplanen för kvarteret Venus i Skara, 

Revideringen innebär att kvartersmarken för allmänt änd&~l utökats norrut och 
västerut, att mindre jämkningar av gällande gatuhöjder föreslagits i Skolgatan och 
Skoltorget, samt att rätt till gårdsunderbyggnad medgivits å mark för bostads-
ändamål i norra delen. . 

II Erinringar mot den företagna revideringen skall vara byggnadsnämnden tillhanda 
senast den 20 juli 1965. 

Kopia av stadsplanekartan bifogas. 

Skara den 2l juni 1965 

BYGGNADSNÄMNDEN 

ovanstående meddelande har den 21 j uni 1965 medelst rekommenderat brev tillställts 
följande sakägare : 

18ust av Linus Carlssons dödsbo , Skolgatan 5 , Skara (kv Jupiter nr 17) 
vJohn Gustav Bladhs dödsbo , Skolgatan 7 , Skara (kv Jupiter nr 16) 
vHil da Susanna Larsson , Skolgatan 9 , Skara (kv Jupiter nr 14 och 15 ) 
. Byggnadsfirman Harder & Janson , Tullportagatan 4 , Skara (kv Jupiter nr 11 ,12 och 13) 
'Alma Linnea Gustafsson , Skolgatan 19 , Skara (kv Jupi ter nr 9 och 10 ) 
,(Köpman Lennart Harbäck , Skolgatan 14, Skara (kv Venus nr 1) 
"Fru Karin Hildur Helena Astrand , Kinnekullegatan 24, Skara ( kv Venus nr 2 del av) 
" Ernst Astrand AB Byggnadsfiima , Skolgatan 4 A, Skara (kv Venus nr 3 och 4) 
~sägare Nils Danielsson , Senäte , Lidköping (kv Venus nr 21) 
"Skara Domkyrka, c/o Domkyrkosysslemannen, Skara (kv Venus nr 11) 
vSkara Katedralskola, Skolstyrelsen , Rådhuset, Skara (kv Venus nr 9 och 12 ) 
"Skara stad , Drätselkammaren, Skara (kv Venus nr 2 del av'; litt cg ; gatumark ) 
Vilket härmed betygas: 

Skara den 21 juni 1965 

~~~" r~ __ ~ 
Göte ,liren 

Vänd 


