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Detaljplan för 

Antagen av komrnlll1fullmäktige 
den 17 september 2001. 
Laga kraft den 17 oktober 2001. 

8366 

Kvarteret Furan mm (Vandrarhemmet) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Plan beskrivning 

Handlingar 
Detaljplanen utgörs av denna beskrivning. 
plankarta i skala 1:1000 med bestämmel
ser, illustrationskarta i skala 1 :400, genom
förandebeskrivning och samrådsredogörel
se. Till planen hör en fas tighetsforteckning. 

Sammanfattning 
Planen innebär i korthet fdljande: 
l. För att kunna sälja vandrarhemmet, 

preciseras gränserna for en lämplig 
tomt. De norra delarna av vandrar
hemmet får höjas till två våningar. 

2. Infarten till vandrarhemmet och scout
stugan flyttas från Kinnekullegatan till 
Björn Smeds gata. 

3. Kioskens byggrätt och tomt preciseras. 
4. Kioskens angöring förbättras. 
5. Dalhemsgatan byggs om så att den an

sluter till Björn Smeds gata i rät vinkel. 
6. Farthinder anordnas på Björn Smeds 

gata. 
7. Den väst-östliga cykelförbindelsen ge

nom tunneln och norr om vandrar
hemmet forbättras. Olämpliga "smitvä
gar" forsvåras. 

Förutsättningar 

FURAN 

Planområdets läge och omfattning 
PIanområdet ligger en halv kilorneter väs
ter om Skara centrum. Det omfattar Skara 
Vandrarhem, Skara Scoutstuga, "Carinas 
Kiosk", tennisstugan, tennisbanorna, kors
ningen Björn Smeds gata - Dalhemsgatan 
samt omgivande mark. 

Översiktliga planeringsöverväganden 
En trafiknätsanalys för Skara kommun an
togs av tekniska nämnden 2 mars 2000; läs 
mer under rubriken Biltrafik nedan. 

En förlängning av Björn Smedsgatan norr
ut till Brogårdsvägen föreslås i trafiknäts
analysen, och har diskuterats i samband 
med vägverkets vägutredning för ombygg
nad av Brogårdsvägen. En sådan lösning 
skulle ändra gatans funktion och 
trafikmängder, men det är mycket osäkert 
om och när den kan ske. Vägverket har inte 
velat godta forslaget. 

Gällande detaljplaner 
För pIanområdet och intilliggande mark 
gäller de detaljplaner som framgår av fdl
jande fdrteckning och karta. Förminskat 
utdrag ur plan 218 finns som bilaga till be
skrivningen. 

Inom pIanområdet: 
218 Stadsplan för järnvägen Skara - Lidkö

ping, delen Marumsgatan - Stadsägan 
920+921 (Karstarp), fastställd 30 maj 
1967. 

Utanfor planområdet: 
99 Stadsplan för Skara, fastställd 30 april 

1926. 
160 Stadsplan för del av Lilla Hindsbo mm 

fastställd I l augusti 1960. ' 
171 Stadsplan norr om kvarteret Linden fast-

ställd 22 februari 1962. ' 



207 Stadsplan för kvarteret Linden mm, fast
ställd 23 maj 1966. 

Enligt plan 218 ligger scoutstugan och 
större delen av vandrarhemmet på mark 
som skulle bilda kvarteret Furan, och an
vändas för "allmänt ändamål" (ej att för
växla med "allmän plats" se nedan). Kios
ken, tennisstugan och tennisbanorna ligger 
på mark som skulle utgöra "allmän plats" 
dvs mark som skall vara tillgänglig för 
allmänheten. Björn Smeds gatan förutsattes 
vid den tiden förlängas norrut för att bli ut
fart mot Lidköping. 

Gällande detaljplaner 

Markägare och markanvändning 
All mark inom p lanområdet ingår i den sto
ra fastighet Brinkagärdet 2: 1 som ägs av 
Skara kommun. Även vandrarhemsbygg
naden ägs av Skara kommlm. PIanområ
dets övriga byggnader är "byggnader på 
ofri grund". De ägs inte av kommunen, 
trots att kommunen äger marken. 

Svenska Turistföreningen har nyttjande
rättsavtal för vandrarhemmet fram till 31 
maj 200S. I avtalet ingår nyttjanderätt till 
en tomt om cirka 1800 m2 Scoutstugan ägs 
av Skara Scoutkår. Tennisstugan dispone
ras av Skara tennisklubb. Kiosken ("Cari
nas Kiosk") ägs av Carina Pettersson, men 
är f n (maj 2001) stängd och till salu. Till 
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kiosken hör ett 192 m2 stort markområde 
som innehavaren arrenderar av kommunen. 

Bebyggelse 
Vandrarhemmets mellersta och norra delar 
byggdes i slutet av 19S0-talet som envå
ningsbyggnader i trä. Den södra delen 
byggdes cirka 1980. Hela byggnaden har 
röd träpanel och sadeltak. Huvudentreerna 
är från väster. Vandrarhemmets läge, ut
formning och omgivning ger karaktär av 
"byggnad i park". Det ingår visuellt i det 
sammanhängande grönområde som av
gränsas av Björn Smeds gata, Bäckagatan, 
Kinnekullegatan och kvarteret Eken. 

Scoutstugan byggdes i början av 1960-
talet. Dess västra del är en l Y2-plans
byggnad, medan den östra är en något lägre 
samlingssal i en våning. Båda delarna har 
ljus träpanel och sadeltak. Scoutstugans 
entre är vänd mot söder dvs mot vandrar
hemmet. 

Kiosken byggdes 1978 som en cirka 50 m2 

stor envåningsbyggnad med platt tak. Ten
nisstugan är från början av 1980-talet. 

Sveriges första biologiska reningsverk 
byggdes i Skara 1911, unge far där kiosken, 
tennisstugan och tennisbanorna ligger idag. 
Några fundament finns fortfarande kvar 
vid tennisstugan. Trots att nytt reningsverk 
byggdes vid Bernstorp 193 S, stod ett stort 
skärmtak från det gamla reningsverket kvar 
ända in på 19S0-talet. 

Vegetation 
Inom planarnrådet finns en hel del träd. 
Den gång- och cykelväg som löper längs 
Kinnekullegatans västra sida följer sträck
ningen av Clen tidigare järnvägen Skara
Lidköping, och kantas aven alle som till 
största delen består av oxel. Oxel är ett tra
ditionellt trädslag i järnvägsmiljöer. Ome
delbart väster om vandrarhemmet står en 
grupp höga, uppstammade granar. Dal
hems gatan kantas av röd-ekar som plante
rades i mitten av 1990-talet. 



Grundförhållanden 
Marken utgörs sannolikt av styv lera som 
inte bör innebära nämnvärda problem ur 
grundläggningssynpunkt. 

Biltrafik 
Björn Smeds gata utgör, enligt ovannämn
da trafiknätsanalys, huvudgata i Skaras ga
tunät och trafikeras av cirka 1200 fordon 
per dygn. Gatan är skyltad för 50 kmJh, 
men många upplever att hastigheten ofta är 
mycket högre än så. Innan gatan byggs om, 
skall hastighetsrnätning göras. Bilister från 
söder har viss nedförsbacke strax före ki
osken, vilket kan bidra till höga hastighe
ter. Dalhemsgatans utfart har tidvis dolts 
bakom häckar. För trafikanter som från 
Dalhemsgatan kör ut på Björn Smeds gata 
är sikten mot höger relativt dålig. Att Sven 
Hofsgatan ansluter till Dalhemsgatan allde
les intill korsningen försvårar trafiksitua
tionen ytterligare. 

Vandrarhemmet och scoutstugan nås idag 
med bil från öster, via Kinnekullegatan, 
S ture gatan och Vasagatan. Eftersom dessa 
gator omges av bostäder, bör genomfarts
trafik så långt möjligt undvikas. För att nå 
parkeringsplatsen körs bilar in mellan 
vandrarhemmet och scoutstugan. 

Kiosken nås från Björn Smedsgatan i väs
ter. Vid kiosken finns dels en liten parker
ingsplats, dels en angöringsficka vid gatan. 
Vid angöringsfickan finns en brevlåda. 

Gång- och cykeltrafik 
Genom planområdet passerar flera gång
och cykelvägar. Ett huvudstråk kommer 
från Sturegatan i öster, passerar Kinnekul
legatan, viker av mot nordväst förbi vand
rarhemmet och kiosken och fortsätter vida
re i tunnel under Björn Smeds gata. Som 
nämnts finns en nord-sydlig cykelväg som 
följer Kinnekullegatans västra sida förbi 
vandrarhemmet. En flitigt använd tvärför
bindelse, som ingår i promenadstigen 
"Hälsans Skara", ligger mellan tennisba
norna och scoutstugan i Tulegatans för
längning västerut. Från kiosken kan fot-
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gängare och cyklister via vägbron nå 
Bäckagatan och Karstarpsgatan. 

Ett stort trafiksäkerhetsproblem är att 
många fotgängare och cyklister passerar 
Björn Smedsgatan utan att använda tun
neln. De genar över kioskens parkering, 
korsar Björn Smeds gata och fortsätter in 
på Dalhemsgatan, och på motsvarande sätt 
i andra riktningen. Många kioskbesökare 
korsar gatan på väg till och från kiosken. 
Som nämnts ovan är hastigheten hög och 
sikten dålig. 

Allmänna ledningar mm 
Allmänna ledningar för vatten, spillvatten 
och dagvatten passerar genom det blivande 
kvarteret Furan, väster om scoutstugan och 
vandrarhemmet. Från dessa går servisled
ningar till vandrarhemmet, scoutstugan och 
kiosken. 

Längs Drysans södra sida, delvis under 
tennisbanorna, ligger huvudledningar för 
spillvatten. 

Skäl för att upprätta detaljplan 

Vandrarhemmet 
Planens primära syfte är att möjliggöra för
säljning av vandrarhemmet. Svenska Tu
ristföreningen (STF) och Skara kommun är 
i princip överens om ett köp. För att möj
liggöra detta krävs fastighetsbildning, vil
ket i sin tur kräver ny detaljplan. Den 
tomtavgränsning som finns i 1967 års plan 
är nämligen helt inaktuell. Planen skall 
precisera byggrätt och tomt både för vand
rarhemmet och scoutstugan. STF har fram
fört önskemål om byggrätt för ytterligare 
en våning. , 

Trafiksituationen 
Som framgått ovan är trafiksituationen 
mycket otillfredsställande ur trafiksäker
hetssynpunkt. I planarbetet ingår att föreslå 
lämpliga ändringar, varför planen även om
fattar kiosken och Björn Smeds gatas kors
ning med Dalhemsgatan. 



Planens innebörd 

Vandrarhemmet och scoutstugan 
Planen innebär att gränser preciseras för 
kvarteret Furan, som inrymmer vandrar
hemmet och scoutstugan. Kvartersgränsen 
dras strax innanför de cykelvägar som om
ger kvarteret. Gränsen mellan vandrar
hemmet och scoutstugan låses inte slutgil
tigt i planen, men ett förslag till fastighets
bildning finns i genomförandebeskrivning
en. 

Byggrätten för scoutstugan stämmer i hu
vudsak överens med nuvarande byggnad. 
Några större tillbyggnader blir inte möjli
ga. 

Byggrätten för vandrarhemmet medger viss 
tillbyggnad såväl i sidled som i höjd. Enligt 
förslaget får vandrarhemmets centrala och 
norra del höj as till två våningar medan den 
södra kan höjas till l Y2 våning. Skälen för 
att inte medge tvåvåningsbyggnad i söder 
är främst att den skulle minska upplevelsen 
av ''byggnad i park" men också att den 
skulle skugga vandrarhemmets egen tomt. 
Byggnaden kan utökas något i sidled mot 
Kinnekullegatan. 

Huvudinfarten till vandrarhemmet och 
scoutstugan flyttas från Kinnekullegatan 
till Björn Smedsgatan, och blir gemensam 
med kiosken. I korsningen med cykelstrå
ket görs en svag förhöjning eller annan an
ordning som gör bilister uppmärksamma 
på risken för korsande cyklister och fot
gängare. 

En tanke med förslaget är att en eller två 
bussar till vandrarhemmet eller scoutstu
gan får parkeras på den angöringsyta som 
finns på allmän plats vid kiosken. Om fler 
bussar kommer, är i princip hela vandrar
hemmet fullt av bussresenärer varför bus
sar kan ställas på bilparkeringen inne på 
vandrarhemmets tomt. Dessa frågor beslu
tas av tekniska nämnden, och styrs endast 
indirekt av detaljplanen. 
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Hur parkeringen disponeras inne i kvarteret 
Furan bestäms primärt av fastighetsägaren. 
Illustrationsplanen visar endast en av flera 
tänkbara lösningar. 

Ägarna till vandrarhemmet och scoutstu
gan förutsättes ha nyckel till den sto lpe el
ler grind som skall hindra infart från Kin
nekulIegatan. De har intresse av. att hindra 
obehörig genomfartstrafik, men kan också 
bedöma om och när en buss eller armat 
större fordon behöver kunna köras igenom. 
Om det sker vid enstaka tillfallen bör det 
inte innebära några nämnvärda nackdelar. 

För cyklister och fotgängare kommer 
naturligtvis både vandrarhemmet och 
scoutstugan att nås från Kinnekullegatan 
även i fortsättningen. 

Kiosken 
För kiosken avgränsas ett handelsområde 
som inrymmer själva byggnaden samt ett 
kundutrymme väster om kiosken. Planen 
medger inte någon tillbyggnad av kiosken. 

Kioskens angöring blir enkelriktad, och 
samordnas med infarten till vandrarhem
metIscoutstugan. Bilburna kioskkunder kör 
in på den gemensamma infarten, svänger 
vänster mot kiosken för alt snedparkera till 
vänster eller, ännu enklare, korttidsangöra 
till höger. Därefter kör de ut via den enkel
riktade utfarten intill kiosken. 

Parkerings- och angöringsytan söder om 
kiosken blir betydligt större än vad som 
behövs för kioskens behov. Som nämnts 
ovan är tanken att den skall användas inte 
bara av besökare till kiosken, utan även av 
bussar till vandrarhemmet och besökare till 
terUlisbanoma. 

Som nämmts är kiosken till salu. Beroende 
på vad försäljningen resulterar i, kan p lane
ringsförutsättningarna ändras. Om kiosken 
fortsätter att vara stängd, eller t o m tas 
bort, bör det bli avsevärt lättare att hindra 
fotgängare och cyklister från att gena över 



Björn'Smeds gata. Planen utgår emellertid 
från att kiosken kommer att finnas kvar. 

Tennisbanorna och tennisstugan 
Planen innebär inga nämnvärda ändringar 
för tennisbanorna och. tennisstugan. Såväl 
banorna som stugan förutsättes ligga kvar 
som idag. Några parkeringsp latser reserve
ras inte för verksamheten, eftersom beho
vet bedöms vara litet. I praktiken bör ten
nisspelare kunna använda platser på vand
rarhemmets tomt, liksom idag, eller vid ki
osken. Det förstnämnda förutsätter att äga
ren till vandrarhemmet inte motsätter sig 
det. 

Tennisbanorna är slitna, och diskussioner 
pågår om att bygga nya tennisbanor på Vi
lans idrottsområde. Det kan innebära att 
p lanornrådets banor stängs, men också att 
de behålles som banor för lek och motion, 
med lägre standard. Diskussionen har ännu 
inte (maj 200 l) kommit så långt att planens 
utformning påverkas, men även här kan 
p laneringsförutsättningarna komma att 
ändras. 

Gång- och cykeltrafik 
Ett viktigt syfte med planen är att minime
ra de risker som uppstår då fotgängare, 
cyklister och mopedister korsar Björn 
Smeds gata. Det kan ske på i princip två 
sätt: 
1. Så långt möjligt styra trafikanterna till 

att använda den cykeltunnel som finns 
knappt 50 meter norr om kiosken. 

2. Förbättra säkerheten för dem som ändå 
kommer att korsa gatan. 

För att styra trafikanterna mot tunneln fö
reslås följande. 
• Ett räcke sätts upp mellan kioskens an

göringsplats och cykelvägen öster där
om. En genomgång behövs för fot
gängare, men det bör inte gå att cykla 
igenom här. 

• Cykelvägskorsningen intill tennis
klubbstugan förbättras. Det måste bli 
lättare och säkrare för cyklister öster-
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ifrån att svänga ned mo! tunneln. Kör
banan vidgas och växtlighet tas bort. 

För att förbättra säkerheten för dem som 
ändå kommer att korsa den större gatan, 
skall hastigheten på Björn Smeds gata 
dämpas så som beskri vs nedan. 

Björn Smeds gata 
Illustrationsplanen innehåller inget över
gångsställe över Björn Smeds gata, av bl a 
följande skäl. 
l. Knappt femtio meter norr om kiosken 

finns en gång- och cykeltunnel som ger 
möjlighet till säker passage. 

2. Planen innehåller ett flertal åtgärder för 
att leda fotgängare och cyklister mot 
tlUllleln. 

3. För att övergångsställe skall få finnas 
krävs fYsiska åtgärder (gupp el liknan
de) som tvingar ned hastigheten till 
högst 30 km/h. Sådana åtgärder bör 
undvikas på en huvudgata. 

4. Övergångsställen har ofta visat sig ge 
falsk säkerhet. Många fotgängare utgår 
från att bilister upptäcker dem, och 
stannar just därför att det finns ett 
övergångsställe. Vilket naturligtvis inte 
alltid sker. 

5. Även om många ändå kommer att kor
sa gatan, upplever de att det görs "på 
egen risk". De är då mer uppmärk
samma på trafiken vilket ger lägre 
olycksrisker. 

För att dämpa hastigheten vid Dalhemsga
tans anslutning föreslås följande åtgärder 
på Björn Smeds gata. Exakt hur gatuom
byggnaden sker, styrs emellertid inte av de
taljplanen. 
l. En refug byggs mitt i gatan. Den breda 

dubbelriktade körbanan delas därige
nom upp i två smala (3.5 meter) enkel
riktade. 

2. Upplevelsen av avsmalnande gata kan 
förstärkas med avvikande markbelägg
ning så att den asfalterade körbanan 
blir extra smal vid refugen. 



3. I anslutning till refugen förskjuts de 
båda körbanorna i sidled vilket rar has
tighetsdämpande effekt. 

Ombyggnaden förutsättes bölja med de 
större åtgärderna dvs infarten till vandrar
hemmet, scoutstugan och kiosken, refugen 
på Björn Smeds gata samt ombyggnaden 
av Dalhemsgatan. Hastigheten på Björn 
Smeds gata bör mätas både före och efter 
denna ombyggnad, för att man skall kunna 
bedöma om åtgärderna var tillräckliga för 
att förbättra säkerheten. 

Om det visar sig att trafiksäkerheten inte 
blivit tillräcklig, måste ytterligare åtgärder 
vidtas t ex förhöjt övergångsställe på Björn 
Smeds gata. Även om gatan är en huvudga
ta, skall säkerheten för de oskyddade trafi
kanterna prioriteras högst. 

Osäkerheten om kioskens och tennisbanor
nas framtid är också skäl för att avvakta 
med ett eventuellt övergångsställe. I en för
sta etapp genomförs i första hand de åtgär
der som är nödvändiga för att sälja vand
rarhemmet. 

Dalhemsgatan 
Dalhemsgatans anslutning till Björn Smeds 
gata byggs om för att ansluta i rät vinkel. 
Det innebär att siktförhållandena i kors
ningen förbättras. Det betyder också at! 
Sven Hofsgatan får något bättre anslutning 
till Dalhemsgatan och Björn Smeds gata. 
Slutligen försvåras den "smitväg" som cyk
lister ofta väljer över Björn Smeds gata. 

Korsningens utformning medger att 12 me
ter långa fordon kan köras i alla riktningar. 
24 meter långa fordon kan från Dalhems
gatan inte köras söderut, inte heller kan de 
söderifrån på Björn Smeds gata köras in på 
Dalhemsgatan. 

Dalhemsgatans nya sträckning byggs på 
uppfylld mark i slänten norr om gatan. 
Samtidigt får den norrifrån kommande cy
kelvägen en något västligare sträckning. 
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Teknisk försörjning 
Nuvarande ledningar förutsättes ligga kvar 
som idag. Vid fastighetsbildning skall de 
säkerställas med ledningsrätt. Läs mer om 
detta igenomförandebeskrivningen. 

Fastighetsreglering 

Planen innebär att fastigheter kan bildas för 
vandrarhemmet och scoutstugan, eventuellt 
även för kiosken och tennisbanorna. Läs 
mer igenomförandebeskrivningen. 

Planens miljökonsekvenser 

Planen bedöms inte få några större effekter 
ur miljösynpunkt. Att trafiken till och från 
vandrarhemmet och scoutstugan flyttas 
från KinnekullegatanlSturegatan till Björn 
Smeds gata bör ge positiva, men ganska 
små, miljöeffekter. 

Planens hälsokonsekvenser 

Planen bör inte få några negativa effekter 
ur hälsosynpunkt, tvärtom. Konsekvenser
na förutsättes bli att olycksriskerna vid 
Björn Smeds gata minskar avsevärt. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den I mars och 
reviderad den 27 april 200 I. 

clpwJ~6L-
Östen And~lson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 

FURAN 
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN 
FÖR JÄRNVÄGEN SKARA-LlDKÖPING DELEN 
MARUMSGATAN-STADSÄGAN 920 t-921 
(KARSTORP) I SKARA 

,1 --;:;c:-;;:: c. 
{\ 
:.-\ 
' ~~ 

.5 tqsj~p-{anekar lSJ.. 
A. Grärfsbeteckningar 
-+- Stadsplanegröns belögen 6 meter utanför räreslaget område 

Gällande områdes- och bestämmetsegrdns 

avsedd att utgå 

Gatu-, kvar ters- och annan områdesgrdns 
Särskild omrädesgröns (anordnande av stängsel) 

8estämmelsegron:s 
Gränslinjer ej avsedda aU fastställas 

8.0rryrådesbeleckningor b;dWS Gata e ller t o rg 

Park eller plantering 
BYGGNADSKVARTER 

B5r Område för bostodsöndamåf, radhus 1\1 Område för atlmänt ändamål 

~ 80 z Område för bostadsändamål, fristående eller kopplade hus ..), 

C. Övriga beteckningar 

C-=:J Mark som icke får bebyggas 

'0,000 Gällande go(uhöjd 

('0000) Gällande goluhöjd avs edd aU utgo 

<-0.000 Föreslage n ga tuhöjd 

II A ntal våningar 

::g:=== Gång- och cLlke/lunnel FURAN 

(Utdrag ur 1967 års stadsplan) 
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Detaljplan för 

Antagen av konununfullmäktige B 366 
den 17 september 2001 . 
Laga kraft den 17 oktober 2001. 

Kvarteret Furan mm (Vandrarhemmet) 
i Skara tätort, Skara kommun 

Genomförandebeskrivning 

Planens syfte 

Planens syften och innebörd är i korthet 
följande: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Möjliggöra försäljning av vandrar
hemmet och scoutstugan. 
Flytta vandrarhemmets och scoutstu
gans huvudinfart från Kinnekullegatan 
till Björn Smedsgatan. 
Förbättra säkerheten vid DaIhemsga
tans anslutning till Björn Smedsgatan. 
Anordna farthinder på Bjöm Smeds 
gata. 

Precisera kioskens byggrätt och tomt. 
Precisera det område kring tennisba
norna, som inte skall vara allmän plats. 
Förbättra kioskens angöring och par
kering. 

Planarbetet 

Planen hanteras med s k normalt förfarande 
vilket betyder att planarbetet sker i två 
steg: 
I. Samrådsskede 
2. Utställningsskede 
Ambitionen är att planen antas av Skara 
kommunfullmäktige i september 200 l. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid, som regleras i 
bestämmelserna, är fem år från den dag 
planen vunnit laga kraft. 

F astighets bi ldningså tgärder 

Planen innebär att separata fastigheter kan 
bildas för vandrarhemmet och scoutstugan. 
Den ger dessutom förutsättningar för att 
bilda fastigheter för kiosken och telmisba
norna, men det är inte aktuellt f n. 

FURAN 

Gemensamma ytor 
Liksom idag skall del av parkeringen, samt 
del av marken mellan scoutstugan och 
vandrarhemmet, användas gemensamt. 
Denna gemensamt nyt0ade mark betecknas 
g på plankartan. Parternas ömsesidiga rät
tigheter och skyldigheter kan regleras an
tingen genom att området blir gemensam
hetsanläggning eller genom att någondera 
parten rar servitut på marken. Under hand 
har såväl scoutkårens som turistförening
ens representanter rekommenderat den 
sistnämnda lösningen dvs att scoutkåren 
far parkerings- och tillfartsservitut på det 
med g betecknade området. Parkeringen 
kommer då att ingå i vandrarhemmets fas
tighet. Planen utgör emellertid inget hinder 
för att gemensamhetsanläggning bildas, om 
parterna skulle göra en annan bedömning. 

Skara \.j.. :1 
. :,\ 

;. \ 

Mark som används gemensamt av vandrar
hemmet och scoutstugan, eventuellt även av 
tennisbanorna. 

Planen hindrar inte att även tennisbanan 
ingår i en eventuell gemensamhetsanlägg
ning, eller får servitut på parkeringsplatsen. 
Men det förutsätter att de båda markägarna 



i kvarteret Furan godkänner en sådan lös
nmg. 

Ledningsrätter 
Vid fastighetsbildning skall ledningsrätter 
säkerställas för de allmänna ledningar som 
passerar genom den bildade fastigheten. 
Det krävs när fastighet bildas fdr vandrar
hemmet, men även om fastighetsbildning 
sker för scoutstugan eller tennisbanorna. 

Nya kvarter och kvartersnamn 
Någon fastighet med namnet Furan har ti
digare aldrig bildats. Däremot är kvarters
namnet fastställt sedan tidigare. 

Om fastighet bildas för kiosken kommer 
den att bilda eget kvarter, förslagsvis be
nämnt Syrenen. Om fastighet bildas fdr 
tennisbanorna kommer även dessa att bilda 
eget kvarter, fdrslagsvis benämnt Avenbo
ken. 

Nya kvartersnamn fastställes lämpligen i 
samband med att detaljplanen antas, men i 
separat beslut. 

Ansvars- och kostnadsfördelning 
Komm unen ansvarar fdr och bekostar 
samtliga åtgärder på allmän platsmark. I 
det ingår bl a följande. 
l. Ombyggnad av Björn Smeds gata. 
2. Ombyggnad av Dalhemsgatan. 
3. Ombyggnad av Sven Hofsgatans an

slutning till Dalhemsgatan. 
4. Ny infart till vandrarhemmet och 

scoutstugan, inklusive passage över cy
kelväg. 

5. Ny in- och utfart, parkering och 
angöringsplats vid kiosken. 

6. Räcke vid angöringsplatsen. 
7. Ombyggnad av cykelvägskorsning vid 

tennisstugan. 
8. Övriga ombyggnader av gång- och cy

kelvägar. 
9. Eventuellt nya och flyttade träd på all-

män plats. 
Kommunen bekostar även de fastighets
bildningsåtgärder som krävs fdr försälj
nlng. 
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Ny ägare till vandrarhemmet ansvarar bl a 
fdr fdljande åtgärder. 
l. Samtliga åtgärder på fastigheten såsom 

om- och tillbyggnader, anläggning av 
nya parkeringsplatser, eventuell ned
tagning och nyplantering av träd eller 
buskar etc. 

2. Uppsättning av hinder, t ex stolpe, som 
omöjliggör biltrafik från KiI1I1ekullega
tan in på fastigheten. 

Underskrift 

Detaljplanen är upprättad den l mars och 

J;q;riI2~ftL 
Osten Andersson Erik Westlin 
stadsarkitekt planarkitekt 

FURAN 



, , , , , , , , , ., 

, , 
\ , 
I , , , , ,. , 

B16rn 
refugen 
Ihop" till två 
breda, enkelt/klade 

. \ .. - - körbanorna i :;idled 
vilket får 

, , 
,. 

, 

, 

" 

, .. -
.::.. '411:.... .• , 

,.. ,.. . -" 

Cyhlvlgen får något 
'ndrad strklcning hlr. 

Dalhemsgatan 

, , 

o 

, , ., 
, 

, , ,. 
(. . , . .. , 

k.n 
mark

bellggning, så att den 
asfalterade k6rbanan 

smal vid re-

~ -
- ' .. 

AnlO1gen 0'0' kommunfullmClkl'Qf dto 
T1 wp t tmber 2001 
Ll1 go. kraft dM 17 ok tobtr 2001. 

IUU$TRATIONSPLAN T ilL 
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