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Tillhör Stadsfullmäktiges i 
Skara beslut den 16 juni 
1961, § 86 

Ex officio: 
Karl Sernström 

Genom laga kraftvunnet beslut 
den 12 januari 1962 fastställde 
länsstyrelsen i Skaraborgs län 
å denna karta åskådliggjord änd
ring av stadsplan; betygar 

På tjänstens vägnar: 
Nils Karlberg 

----------------------------------------------------------------------------~-- ~ , 

U 47tjCO 

Por slog till dn dring av Btadsplanen 

norr om hr. LITfDElY 

i .stara 

---+--

BETEC/(/y//yGAR..: 
.5tad V2lan.el:.arw: 

Grr:ir-w be1dgen tre. (3)m..de.r u.ia.n:fOr roresZagd område 
Gii11an.dL områdes- och be.5tLimJne.L.Jegrans 

" "" " aY..5Wd ai1 afgå 
Go.ia -kYarLers- om an.nan. områdesgrc5ns 
B e.stLim.rn..d5egrans 
Grcinslinje.r ~/ aYse.dda aii f'aststdZla. r 
Gata eller torg 
Park. e11Lr plantering 
OmråLie ror bostadsdndmnål. Fristående huJ 
Marlc som id:.e får behygga..5 
Antal våningar 
GcillanclL g a.iLLlWJd 

~ E3 Bos tadsluLs resp. uthus 
~ Bcid 
~ !Yiv-å1:nrva, 

FastigheLsgrClru 
eGO Fasfigl?ds beizcl::ning Kr 

S'" " 

Statens Reproduktionsan.tall 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÅN 

LANDSKANSLIET 

Hesolution . 

BYGGNADSNÄMNDEN 
n/I !<7< 1, Inkom dan . .. . j .... ...... t. ili' ..• 

Diarienr •••• ••• %.6. ............. . 

J ämlikt 26 § by,;gnaLlsl<lGcolU den JO juni 1947 faststä l ler läns -

styrelsen llärii,'enolll ett av stausful lmäktio'e i Skara Lien 16 j uni 1961 

antabet förslag ti ll ändr i nG av stadspl anen nor r om k v a r teret Linden 

i Skara , sådant :förslaget cl.skåLiliG't.:jorts å en av stadsarki tekten 

Henrik Seh a ger ar 1961 upprättad kar t a med därt i l l hörande be skriv-

nin(; ( Bil . A ) OC;l :;tac.:i.splanebestäIllluel ser ( Bi l . B) . 

Förslaget berör en den JO april 1926 fas t stäl l d stadsplan . 

Kartan skall förses meLl bev is om fastställelsen samt beskriv -

ningen och staclsplanebestäauilclserna m<:d bev is att desamma tillhör 

länsstyrelsens beslut denna da.:; . 

J ämlikt 150 § J st . bYG'gnadslagen ma klagan mot beslut et ej, 

föras . Bevi s att desamma pa grund härav vunnit laga kraf t , skal l 

åtecknas kartan . 

~l ' td" 1\ ar l es a a 1962 . 

St.:i.mpel '::;ex !u"onor . 

Dy[;'gnad::önLlmndcn i .3kara . \ 
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Beskrivning 
L_~...,. _______ .....:6 tillhörande förslag till ändring av stadsplanen nörr om 

- -----.------- ..... " 

kv. Linden i Skara • . 

För området, som e.mfattar c I a 0,5 har, gäller 1926 åre stads

plan. Det aktuella markområdet har i gällande plan redovisats som 

park och gränsar i väster mot Kinnekullegatan, i söder mot Thule

gatan samt i norr och öster mot övriga delar av Brinkaparken. Marken 

lutar. relativt svagt mot parkområdet i norr och ån Dofsan. Bebyggelse 

saknas. 

Förslaget innebär ett utnyttjande i denna del av Brinkaparken 

till villabebyggelse i ett plan. Fem tomter inrymmes inom den före

slagna kvartersbildningen. För att förmedla övergången mellan två

våningsbebyggelsen söder om Thulegatan har bebyggelseytan i för

slaget utlagts i områdets norra del varigenom tomtplatsernas söder

läge även bättre utnyttjas. 

Avsikten med planändringen är att ytterligare tillgodose be

hovet av lämpliga alternativa tomtplatser för villabebyggelse. Ett 

dubbelsidigt utnyttjande av Thulegatan måste ocksl!. ur ekonomisk syn

punkt vara angeläget. 

Genom förslaget reduceras parkområdet. En kompensation av den 

förlorade parkmarken bör komma till stånd inom ett relativt närbe

läget område. Förslagsvis kan detta ske vid en vidareplanering väs

ter om stadsplanelagt område söder eller norr om Lilla Hindsbo. 

En anslutning av den föreslagna bebyggelsen till stadens av

loppsnät möter inga svårigheter. 

Till förslaget bifogas stadsplanebestämmelser. 

Skara den '.~ januari 1961 

\.lA'''~o-' V~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 

TIllhör lUlls~tyrelsens i 31cara

bores län beslut den 12 januc<-

ri 1962 ; 

på 
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Mom.l. 

Mom. 2. 

Mom.l. 

Mom. 2 . 

orande förslag till ändring av stadsplanen norr om kv. Linden 

i Skara ; 

§ l. 

Stadsplaneområdets användning. 

Byggnadskvarter. 

Med B beteoknat område får användas endast för bostadsändamål. 

§ 2. 

Mark som ioke får bebyggas. 

Med punktprickni ng betecknad mark får ioke bebyggas. 

§ 3. 
Bygp;nadssätt. 

Med F beteoknat område f år bebyggas endast med hus som uppföras fri

stående. 

§ 4. 

Del av tomt som får bebyggas ooh antal byggn!der å tomt. 

Av tomt som omfattar med F beteoknat område får högst 1/3 bebyggas. 

Av tomt som omfattar med F beteoknat område får endast en huvudbygg

nad ooh ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 

§ 5,. 
Våningsantal. 

Å med I bet eoknat område f år byggnad uppföras med högst en våning . 

Å med I betecknat områ de f år vind ej inredas. 

§ 6. 
By.o:,<mads höjd. 

Å med I beteoknat område får byggna d icke uppföras till större höjd 

än 4,4 meter. 

§ 1. 
Antal lägenheter. 

Å med F beteoknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två 

bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad ioke inredas. 

'§ $. 

Taklutning. 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30° . 

Skara den 3'0 januari 1961. 

\-~ .... ": I .. ~aL ~AAr-" 
Henrik SOh~~v ~ 
Stadsarkitekt 



Tilllt6r l~ns:.Jtyrelscn~ i Skara-

• r 


