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,sKola \: 2000 
o 'o 20 JO ~o 50 100 200 (1 

For31oq till ondrod 
stodspion för kvorteret 

Bogen mm. 

i 5horo 
uppr "ttot den 25 fl bruori 195 @v 

.stod sCJrhtekt 

(' 

BETE CKNINGAR: 
5TAD5PLANEKARTA 
A. Grönsbetecknlnqar 

. . . . . . . . . . . . . 

Gröns belögen treD) meter utanför för.5 loq et 
Gällande områdes - och bestömmelseqröns 
Gällande områdes - och bestdmmelsegröns avsedd att utqå 
Gotv - Kvarters - och annan område.sqrön5 
Bestömmelseqråns 
Gränslinjer ej avsedda att f05tstöllos 

B. Omrödesbeteckninqor 
ALLMÄNN PLATS 

I Gata eller torq 

V;/ '/j j Parx eller plantering 

BY GGNA05KVARTE R 

~ Område för bostodsöndarn ål 

~ Område for hostadsondomål , fris t ående hus 

~ Område för qorogeöndomål 

C Övriga beteckningar 

,. . 1 Mark som i eke för bebyggas 

u Mark tillgänglig för underjordi.5ko ledningar 
+ oOQ.....Q Göl/onde qotuh ö) d (. 000,0) G "!lon rl p gutuhoJd avsedd ott utqå · 000, o Go t u~ 6jd 
If ffi Antal våningar 

r Radhusbebyggelse 
0000 m2 Vånln9syto inom kl'orter'et 

GRUNDKARTA 

~ ~ Bost rdshus resp. uthus 
I" •• ~ Nivåkurvor i meter över stoden5 noll plan 
l\~,O "-- ~~o ax Fa5tiqhef5beteckninqor ' 

c=J Illustrerad byggnad 



.).kola \: 2000 
o I D 2C JO '4() SO 100 200 M 

Forsloq till åndrod 
stod5plon för KvortEret 

Bogen mm. 

i 5horo 
upprattat den 25 februari 1956 ov 

Drott Gyllenberg 
o tlld,'jork I t ekt 
Rev. enl. Byggnad5n~Jrnndcn5 beslut § 63 de.n 4 mors 19SJ 

BETE CKNiNGAR: 
5TAD5PLANEKARTA 
A. Grön5befeckninqar 

. .. ........ . . 

Grön5 belöqen freD) meter utanför för.5laget 
Gällande områdes - och bestömmelseqröns 
Göllande områdes - och bestömmelseqröns avsedd att utqö 
Gotu - kvarters - och annon omröde5qrön5 
Beståmmelseqråns 
Gränslinjer ej avsedda att f05tStöllos 

B. Omrödesbeteckninqor 
ALLMÄNN PLAT.5 

I I Gota eller torQ 

P/7~ Park eller plantering 

8YGGNAD5KVARTER 

~ Område fCr bostadsåndornål 

~ Område for bostadsondamöi , fristående hus 

8@'M Område för qorogeöndomö! 

C Övriga beteckningor 

I· ~ ."" :1 Mork som j eke får bebY9gas 
u r-lork tillgänglig för underjordi5ka ledningar 

Drott Gyllenberg 

... 0001..Q Göllonde qotuhöJ d (·QQ f), G) G611annp gotunoJd Qvsedd att utgå -000,0 Gotuhöjd 
:rr ffi Antal våningar 

r" Radhusbebtjqgel5e 
0000 m') Vonrng jljto inum h 'or·teret 

GRUNDKARTA, 
~ E:3 8ostod5hus re5p. uthus 

',2.0"'-------::::: Nivåkurvor i meter över :;daden5 noll plan 
n.

o
"'- ö~o ox Fa5tighet5beteckninqor 

c=J IIIu5trerod byggnad 

Tillhör Stadsfullmäktiges i 
Skara beslut. den .29 mars 1957, 
§ 52. 

Ex officio: 
Karl Sernström 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut 
den 27 september 1957 Stock
holm 1 Kommunikationsdeparte
mentet 

Ex officio: 
N~ ls Aur~n 
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B E S K R I V N I N G , 

över 

FörslaG till ändrad stadsplan för kvarteret 

BÅ GEN m.fl. 

i Skara 

uppr ät t ad den 25 februari 1956 av 

stadsarki t ekten Drott Gyllenberg 

Gä llande 
stadsplan 

Ändringen 

Tlllhllr Knq1. Majmo b ... lul 

den l..l~ 19.t7 

I Kungl. I-la j :ts beslut den 23 april 1954 
rörande fastställelse av ändrad stadsplan 
för Gä11kvistområdet har stadsplane
bestämmelserna (bestämmelsegränserna) för 
det med BS III å stadsp1anekartan beteck
nade kvarteret Bågen undantagits fr e,n fast
stä1181se. Därjämt e har i avbidan på ny 
stadsplan nybyggnadsförbud jämlikt 36 ~ 
byggnadslagen meddelats, som dock icke skall 
utgöra hinder för byggnadsnämnden att med
giva lov till byggnadsföretag i huvudsaklig 
överens stämmelse med viss stadsplaneskiss. 

Stadsplaneförslaget har upprättats i enlig
het med nämnda stadsplaneskiss, varvid 
dock viss jämkning av kvarterets gränser 
och byggnadernas lägen företagits f ör att 
bättre passa terrängen. 
I 

Området är avsett att exploatera s aven 
ä gare. Marken äges av staden. 

På begäran av drätselkammaren hur Jägare
stigen slopats och kvarteren Jägaren och 
Pilen söder därom lagts till kvarteret 
Bågen för att ge bättre ekonomi åt projek
tet. I samband därmed har exploateringen 
inom f.d. kvarteren Jägarfjln, Pilen och 
LQpa'ren . höjts för att kompensera en grund
förstärkningskostnad som bela star projek
tets markvärden. 
I samband med utökningen av kvarteret Bågen 
har sträckningen av Spejaregatan ändrat s. 

S!ockhollll i Kommunikationsdepartementet 

Stadsplanen har gjorts el,astisk såtillVida, 
att tillåten exploatering angivits, medan 
huskropparnas l ägen endast illustrations
mässigt inritats åstadsplanekartan. 



• 
S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

tillhörande förslag till ändring av 

stadsplanen för kvarteret Bågen m.fl. i Skara 

upprättat den 25 februari 1956 av 

stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

§ L 

STADSPLANEO~ffiÅDETS ANVÄNDNING 

Mom.l. Byggnadskvarter. 

a ) Med B betecknat område får användas endast för · . . 
bostadsändamål och, där så prövas lämpligt för han
dels- och aantverksändamål. 

b) Med G betecknat område får användas endast för garage
ändamål: 

§ 2. 

l'IARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

~ Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

SÄRSKILDA FÖRESKRI FTER ANGÅENDE QIJfRÅDEN roR LEDNI NGAR 
. '.' 

Å med u betecknad mark få icke vidta~as anordningar 
som hindra f pc>.mdragande eller underhall av under
jordiska allmänna ledningar. 

§ 4. 

BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus 
som uppföras fristående. 

§ 5. 

DEL AV TOJViT SOM FP.R BEBYGGAS 

Mom .l. Av tomt som omfattar med F betecknat om råde f år högst 
en fjärdedel bebyggas. 

Mom .2. Inom med kvadratmetertal betecknat kvarter f år upp
föras byggnader med högst den våningsyta kvadratmeter

: talet anger. 



§ 6. 

VÅNI NGSANTAL 

}~om.l. Å med II betecknat område får byggnad uppföras med 
högst två våningar. 

Mom.2. 1 Å med III betecknat område får byggnad uppföras 
med högst tre våningar. Dock må därutöver utan 
att den för byggnaden t illåt na stö rsta hö jden 
överskridas vind inredas endast med ut nyttjand e 
av den ordinari e gavelfasaden f ör erhållande av 
f önster. 

J'.10m .3. Å med G betecknat område får byggnad uppfö r as med 
högst en våning. 

§ 7. 

BYGGNADS HÖ JD 

llIiom .l. ', Å med II eller ' III betecknat omr åd,e få r byggnad 
icke uppföras -till större höjd än \r espektive 
7 , 6 och, 10 , 6 met~r. 

Mom.2. Å med G betecknat omr åde får byggnad icke upp 
föra Ei till s t örre hö jd än 3 , o meter •. 

§ 8. 

TAKLUTNING 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet 
\ av högst 300• 

§ 9. 

ANTAL LÄGENHETER 

Å tomt inom med F jämte arabisk siffr", beteck
nat område får b~ggnad icke i nrymma flera 
bostadslägenheter än siffran angiver. 

Skara som ovan. 

~~ 
---- IDrott Gyllenbergl 

stadsarkit ekt 

TllJhllt Killl!!1. Ma.lrts beslut 

den 1l. "2o/dmtt1L1 19 .l 7 
S!ockholm i Kommunlkalionsdepariemenlel 

JiZ~~ 




