
Skola /: 2000 

o 10 20 30 1,0 {jD 100 200m 
l---~_!_--L_...L...... ____ ---1I __ _ ------_1 

r-tf / /'/1 ' Ii l . . r or5/ogJ , JOtT7fV)Jng 

av slodop/on f3r lvorlere f 

HARVEN 
iSi<.ARA 
upp r Alfo t den to sepfe/7Jhe r 1957 0\' 

Drott Gyllenberg 
siad sar k/lejd 

Tillhör byggnadsnämndens 
beslut den 7 oktober 1957, 
§ 239. 

Ex officio: 
oläSlig namnteckning 

BETECKNINGAR: 
STADSPLANEKARTA 

Genom laga kraftvunnet beslut 
den 21 januari 1958 fastställ
de länsstyrelsen i Skaraborgs 
län å denna karta åskådlig
gjord jämkning av stadsplan; 
betygar 

A Gronsbefec t n t'ng or På tjänstens vägnar: 
II 

- • -sladsplone9ron.:J 
Nils Karlberg 

----g61/onde områdes-och bes/dmme/.segr6ns 
- ----------->-- gollonde områdes-och be.s/6mme/segrdn.s avsedd all ulg3 

o,JI . 
- ----golu-l:varfers-och. annan omrdde6grons 
- ---- --be.s16mrne Isegrons 

.~ . d =--=·--=--=--=grunslllJjer C'!/ov.:5eddo 011 f 001610/103 
ALLNAN PLATS 
I ~golo e/ler torg 
[7J7Jpart e/ler p/onlerin9 
B.Områdesbeleckf7ingor 
tz/..u..L22 område rJr /ndusfr/dndomå/ 
ES7Q2S23område ror jornvdg66ndomå/ 
I.' d~-·~~mork som /cl:e rår bebyggos 
C vrl90 befeci::nlrJgor 

z mark 1I//96179//q ,cfr ol/mCfn go/u/ra!;/:: 
+000,0 9?llonde goluhdj;d 
"000,0 fores/ogen go/uhl$;d 
<0> buqgnods hQ;d 

GRUNDKAR7A 
~ E=::Jboslodshus re.5p ulhu8 
393j lj ob fos/ighelsbefectnil7qor 

B 8 

KopllJn$ likhet med originalet cef7gllj 
Stockholm den 'J~' '95 1S • 

G. Lundbefg 



14 
LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl 46 57 

Resolut ion . ---- --
Jämlikt 26 § 3 st . byggnadslagen den 30 jun i 1947 faststtller 

li:~ns styre lsen härigenom ett av byggnadsn'imnden i Skara , med st öd 

av stadsfullmäktiges i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndi gan

de, de n 7 oktober 195 7 a ntaget förs l ag till jämkning av s t a dsplan 

för kvar teret Harven i Skara, sådant förslaget c.s kildligg jorts å en 

av stadsarkitekten :Jrott Gy llenberg i':.r 1957 upprc.ttad kart a med 

därtill hörande beskrivning (Bil. A) och stads pl anebestämmelser 

CDil . B) . 

:::-'örs laget berör en den 26 februari 1954 fastställd sta dsplan . 

Kartan skall förs es med bevis om faststäl l els en samt b eskriv-

ningen och bestämmels erna med bevis att desamma tillhöra l äns -

styrelsens beslut denna dag . 

Kungöre lse om fastst i.'.lle l sen skall genom byggnadsniimndens i 

staden f örsorg, sli snart ske kan , inf öras i elen el l er de t i dningar, 

i vilka kommuna l a meddelanden fö r staden i ntagas . 

Jämlikt 150 § 3 st . byggnadslagen må klagan mot beslutet ej 

föras . Bevi s , att detsamma pa grund därav vunnit l aga kraft , skall 

åtecknas kartan . 

;;ariestad å landskansli et den 21 januari 1958 . 

PE: l änsstyrelsens vägnar : 
4, ~, c· c_« 

Leo Wohl s tein 

IV, ~~Q 
NilA.;lb'T 

St ämpe l Sex kronor. 

Byggnadsnämnden i Skara . 
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Bil. A. 

BESKRIVIHNG 

över 

förslag till jämkning 

av stadsplan f ör kvart er et 

HARVEN 

i Skara, 

upprättat den 10 september 1957 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

Gällande stadsplan Gällande stadsplan för kvarteret Harven har fast

ställts a v Kungl. Majlt den 26 februari 1954. 

Motivcr-ing 

Utformning 

Skara som ovan 

Drott Gyllenberg 

stadsarki t ekt 

IDen mel lan mariestadsjlr~väsen och kvarteret Har

ven belägna markan i gäl land e staddplan lLarkerad 

som grönre:!lsa har måst tagas i anspråk som inf ar t 

till det ncrr om kvarteret Harven ute.nför stads

plan belägna område som nyttjas för stadens förråd. 

Vägf örval tningen i länet har påyrkat att den sålun

da nytillkommande gatan anslutes till Axv a llsgatan 

på sätt som framgår av stadsplanekartan, var igenom 

kVD'l'teret HarVens sydvästra hörn blir avskur et. 

Någon ändring av gällande stadsplanebestämmelser 

avses icke. 

Jämkningen torde vara av den art som jnl. 26§ bygg
_C~l'· ("./ 

nadssta'dgan må antagas av byggnadsnämnden och fast-

ställas av länsstyrelsen. 

tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län 
beslut den 21 janUa~i l ,8; betygar 

På ~ .. ste vägnar: 
, ~",-Q 

Ni s rlberj 



Bil. B. 

STADSPLANEBESTÄMME LSER 

tillhörande 

förslag till jämkning 

av stadspl an för kvarteret 

HARVEN 

i Skara, 

upprättat den 10 sept ember 1957 

av stadsarkitekt Drott Gyllenberg. 

§l. 
STADSPLAUEOMRÅIJETS ANVÄNDNING. 

Mom .l. BYBgnadskvarter . 

Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av 

sidan beskaffenhet att. närboende ej vållas olägenheter med hänsyn 

till sundhet, b~ands äkerhet och trevnad. Bo städer fl dock anordnas 

i den utsträckning som fordras för tillsyn och b e vakning a v anlägg

ning inom området. 

Mom.2. Specialområde. 

Med Tj betecknat områ de får an vändas endast för järn väg strafik och 

därmed samhörigt ändamål. 

§2. 
MARK SOM IC KE FÅR BEBYGGAS 

Me d punktprickning bete cknad ma rk får icke bebyggas . 

§3. 
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANG. OMRÅDEN FÖR ALLMÄ N TRAFIK. 

Med z betecknat o mr å de skall hållas tillgängligt för allmä n gatu

trafik. 

§4. 
DEL AV TO MT SOM FÅR BEBYGGA S. 

Av tomt s om omfattar med J betecknat område får hö g st en trädjedel 

bebygg as. 

§5. 
VÄ NINGSANTAL 

Där våningsantal ej finnes an g ivet, fl r byggnad upp f öras med det 

antal våningar s om b estämmel serns; angå ende byg gn a ds hö j d möj liggöra 

§6. 
BYGGNADS HÖJD. 

Å med siffra i romb betecknat o mrå de får bygg nad uppföras till 

högst den höjd i meter som siffran angiver. 
Tillhör länsstyrelsen s i Skaraborgs 
län beslut den 21 januari 1958; bety
gar 
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AVSKRIFT 
LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 
Landskansliet 
IIIGl 46 57 

Resolution. 

Jämlikt 26 § 3 st. byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer 
länsstyrelsen härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara, med 
stöd av stadsfullmäktiges i staden den 17 juni 1949 l ämnade be
myndigande, den 7 oktober 1957 antaget förslag till j ämkning 
av stadsplan för kvarteret Harven i Skara, sådant förslaget å 
skådliggjorts å en av stadsarkitekten Drott Gyllenberg år 1957 
upprä ttad karta med därtill hörande beskrivning (Bil. A) och 
stadsplanebestämmelser (Bil.B.) 

Förslaget berör en den 26 februari 1954 faststä lld stadsplan . 
Kartan skall förses med bevis om faststä llelseDsamt beskriv

ningen och bestämmelserna med bevis att desamma tillhöra l äns
styrelsens beslut denna dag. 

Kungörelse om faststä llelsen skall genom byggnadsnämndens i 
staden försorg, så snart ske kan, införas i den eller de tid
ninger, i vilka kommunala meddelanden fiir staden intagas. 

J ämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet ej 
föras. Bevis, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, 
skall åtecknas kartan . 

Mariestad å landskansliet den 21 januari 1958 

På l änsstyrelsens vägnar: 
Leo t'lohlstein 

Nils Karlberg 

Stiimbel Sex kronor~ 
Rätt avskrivet, betygar 

Ex l:!fficio 
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AVSKRIFT 
LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

Landskansliet 
IlIGl 46 57 

Resolution. 

Jämlikt 26 § 3 st. byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer 
l änsstyrelsen härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara, med 
sttld av stadsfullmäktiges 1 staden den 17 juni 1949 l ämnade be
myndigande, den 7 oktober 1957 antaget förSlag till j ämkning 
av stadsplan ftlr kvarteret Harven 1 Skara, sådant förslaget å
skMliggjorts ä en av stadsarkitel{ten Drott Gyllenberg år 1957 
upprä ttad karta med därtill htlrande beskrivning (Bil. A) och 
stadsplanebestämmelser (Bil. B.) 

Förslaget berör en den 26 februari 1954 fastställd stadsplan. 
Kartan skall förses ~ed bevis om faststä llelsenssmt beskriv

ningen och bestämmelserna med bevis att desamma tillhöra läns
styrels~ns beslut denna dag. 

Kungörelse om faststä llelsen skall genom byggnadsnämndens 1 
staden försorg, så snart ske kan, införas i den åller de tid
ningar, 1 v1lka kommunala meddelanden för staden 1ntagas. 

Jäm11kt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet ej 
föras. Bev1s, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, 
skall åtecknas kartan. 

Mariestad ä landskansliet den 21 januari 1958 

På l änsstyrelsens vUgnar: 
Leo t'1ohlstein 

Nils Karlberg 

Stiimbel Se; kronor~ 
Rått avskrivet. betygar 

Ex l:!fficio 
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