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DETALJPLAN FÖR 

Lekplats vid Körsbärsstigen 
(del av Ardala 1:15) 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

, UPPRÄTTAD DEN 17 APRIL OCH REVIDERAD DEN 7 MAJ 1990. 
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ÖSTEN ANDERSSON 
STADSARKITEKT 

Planbestämmelser 

ERIK WESTLIN 
PLANARKITEKT 

Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar. Där be
teckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast 
angiven användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 

---._---- Linje på kartan ritad 
dets gräns. 
Användningsgräns. 
Egenskapsgräns. 

3 mm utanför planområ-

MARKANVÄNDNING: KVARTERSMARK 

U?'=~~.J Bostäder . 

UTNYTTJANDEGRAD 

Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 20 kvadratmeter . 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
~-_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ~ 

Marken får inte bebyggas . ~: :"':' :. :"':'.: .:.2. : . .:...:. .. : .:...:.:~ 
I + +++++++++++++++~ l-.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. .... Marken får endast bebyggas med uthus. 

U Marken skall vara tillgänglig för allmänna un
derj ordiska ledningar. 

MARKENS ANORDNANDE 

Lekplats skall finnas . 

PLACERING, UTFORMNING 

Byggnad skall placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns. 
Byggnadshöjden får inte överstiga 3,0 meter. 

ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. 

ÖVRIGT 

Grundkartan utgörs av utdrag ur Skara kommuns primärkarta i skala 
1 : 1000. Beteckningar finns separat i planhandlingarna. 

ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMNDEN DEN 7 MAJ 1990 . 
LAGA KRAFT DEN 30 MAJ 1990 . 09 
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Lekplats vid Körsbärsstigen 
(del av Ardala 1 15) • 

• 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 
+** *~*~**+*** * **** 
UPPLAGA 7 MAJ 199 0 
+**+ +************* 

INNEHÄLL: 

Dlanbe~ k rivnin g. 

Genomfö randeb eskrivning. 
G: undk artebeteckningar samt utd ra g u r gä llande stad~plan. 
Scadsarkitektkon tor ets utlåtande efter sam r åd . .. .. _ . ... . .. . 
~=dfö rm i nskad plan- OC h i llu~tra~ionskarta med bestämmel~er. 
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Antagen av byggnadsnämnden de n 7 maj 1990. 
Laga kraft den 30 ma j 1990 

DETALJPLAN FÖR 

Lekplats vid Körsbärsstigen 
(del av Ardala 1:15) 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Planbeskrivning 

HANDLINGAR 

Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser samt denna 
beskrivning och en genomförandebeskrivning. Till planen hör 
grundkartebeteckningar men ingen separat fastighetsförteck
ning. 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanens syfte är att överföra ett mindre, kommunalt 
parkområde till kvartersmark. 

Planeringsförutsättningar: 

Planområdet, som omfattar 637 kvadratmeter, ligger intill 
gång- och cykelvägen Körsbärsstigen i Ardalas västra del. SÖ-
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der om planområdet ligger HSB:s bostadsrättsförening med 34 
radhus och norr därom finns ett ännu obebyggt område med 15 
tomter vid Björnbärsstigen och Tranbärsstigen. 

All mark inom och i direkt anslutning till planområdet ägs av 
Skara kommun. Ardala 1:83 söder om Körsbärsstigen ägs av HSB:s 
bostadsrättsförening Skogsbäret. Transformatorstationen strax 
utanför planområdet ägs av Vattenfall. 

För planområdet och dess omgivningar gäller Stadsplan för Ar
dala 1:15, fastställd av länsstyrelsen den 13 juni 1980. En
ligt denna skall planområdet innehålla dels en allmän lek
plats, dels en transformatorstation. 

Marken utgörs av före detta skogsmark med relativt hög grund
vattennivå. Från transformatorstationen leder ett lednings
stråk söderut fram till Körsbärsstigen. Eldistributör är Vat
tenfall. Diagonalt genom området löper avlopps-, vatten- och 
dagvattenledningar. 

Detaljplanens innebörd: 

Detaljplanen innebär att ett område som tidigare reserverats 
för en kommunal småbarnslekplats överförs till kvartersmark. 
Marken skall fortfarande utnyttjas för en lekplats men den 
kommer att ingå som en del av den gruppbebyggelse som skall . 
uppföras på tomterna Ardala 1:84 - 1:98. 

Skälet för planändringen är att det knappast finns behov aven 
kommunal lekplats i detta läge. Inom HSB:s grupp finns en lek
plats som fyller radhusens behov, och den nu aktuella lekplat
sen kommer endast att utnyttjas av boende i grupphusen . 

Planen innebär en skyldighet att anlägga en lekplats. För att 
möjliggöra uppförande av lekhus, förråd eller liknande får en 
eller flera mindre byggnader, med en sammanlagd byggnadsarea 
på högst 20 kvadratmeter, uppföras i den östra delen . 

För att säkerställa befintliga kablar och ledningar innehåller 
planen ett u-område inom vilket allmänna ledningar får läggas 
ner och bibehållas. Markägaren får inte vidta åtgärder som kan 
inverka menligt på säkerheten eller ledningarnas funktion. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 17 april och reviderad den 7 maj 
1990. 

stadsarkitekt 

G~l~ 
Erik Westlin 
planarkitekt 
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Antagen av byggnadsnämnden den 7 maj 1990. 

Laga kraft den 30 maj 1990. 

DETALJPLAN FÖR 

Lekplats vid Körsbärsstigen 
(del av Ardala 1:15) 

I ARDALA TÄTORT, SKARA KOMMUN 

Genomförandebeskrivning 

INLEDNING 

Detaljplanens syfte är att överföra ett mindre, kommunalt 
markområde till kvartersmark och privat huvudmannaskap. Planen 
avses drivas med ett s k enkelt förfarande och förväntas vinna 
laga kraft under våren 1990. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och är fem år 
från den dag planen vunnit laga kraft. Om kommunen och fastig
hetsägare är överens kan byggnation enligt planen emellertid 
ske även efter denna tid. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Efter fastighetsbildning och försäljning genomförs planen helt 
i privat regi och medför inga kommunala åtaganden. 

FASTIGHETSBILDNING 

Lekplatsen skall utgöra egen fastighet i form av gemensamhets
anläggning där fastigheterna Ardala 1:84 - 1:98 ingår som del
ägare. För dessa fastigheter bildas sannolikt en bostadsrätts
förening . För befintliga och tillkommande kablar och ledningar 
skall lednings rätt reserveras. 

MARKFÖRSÄLJNING OCH FASTIGHETSBILDNINGSKOSTNADER 

Planen innebär att exploatören av grupphustomterna även får 
utforma, anlägga och sköta lekplatsen. Som en viss kompensa
tion åtagandet förutsättes marken överlåtas utan ersättning. 
Kostnaderna för fastighetsbildning skall dock ligga på exploa
tören. 

UNDERSKRIFT 

Detaljplanen är upprättad den 17 april och reviderad den 7 maj 

~tl~~. ~ 
Östen Andil sson 
stadsarkitekt 

Erik Westlin 
planarkitekt 
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HÖJDKURVOR 

ANVISNING An SAMMA FASTIGHET, SAMfÄLLIGHET ELLER BIHANG C-OMRÅDE 
LIGGER PÅ ÖMSESIDOR OM LINJEN EL LER LINJERNA 
DIKE 


