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G. Lundberg ------------------Fastställd enligt länsstyrelsens 

i Skaraborgs län laga kraftvun
nen resolution den 27 april 1965, 
betygar Mariestad i landskansliet 
den 16 juli 1965. 

på tjänstens vägnar: ShuJ..o_ 1:2000 
Tor Jungkvist 
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Tillhör stadsfullmäktiges 1 Skara 
beslut den 29 oktober 1964, § 1si. 
Ex officio: Nils Hellekant 

FÖRSLAG TILL FÖR JJLL 

VJKTORJAPARKEN 

STADSPLAN AV 
STa 856 11.11. NORR 
l SKARA 

on 

Uppräilm d.pJV 7 jC1..TU, /964 

Henrik Schager 

B.E'TECKNINGAR: 
5 tcLdsp Lo..n..eAarta" 

Henrik Schager 

_+_ StaJ:1.spZanegräns belägen 6 7n.I2-ter u:Lcnför föreslaget" område 
Gä.l.Lande ornrCu::l.e..<J- och bestöJn.:rn...elsegrÖ-,,~ 

" ".. avsedd o.t:I/ utgå 
__ ~- k-varter-s- om OJ/J7./.1TI" orn:rådess;rän...5 
______ Be-s~egrän.s 

:-:--::.-:--:-:.~::-::- Grärw wy'e;r (?,j' aYsru:Lda- aft fa.ststä.1.Las 

OmråJ.1/2 för bostCI..dsärv:i,] rru5L, friståen..d..J:z lw.s 
lierrlt .som iCILQ får b<?l<Y9ga:5 

. Par71.- e-Uer p la.:n.i;er-in.g 

Gata e.ller torg 

Omr~ för järrwägsärulwnå.L 

.. 8 II 8 SärskiLd om rådesgrO;nS (anorCi:rlande av sCö.;ngsel) rörbud 
"0 00,0 GäV.n.n d.e ga~jd mot utrar-c. ) 

(~O D D, o) Gälland..e gahLltÖjd Q.V5e.d.d af1.- u:tgå 
+000,0 FÖr~.5Zag e;n, gai:1.J..J-Wjd 

I A nLaL våni:n.g?T 
z ]'farA, t:i12gä:n..g äg för ~ gCl1u1ro.fi.Ji, 

G ru.n.d.Jv:Lrt..a.-

~ ~ Bo 5tJ.::Ld.sr<LL5 resp ut.l /.LL.S 

Fa.stigrd5grä.n.s 

9, 657 Fas ti{;thet.s b etedtningaT 
/~.fT~ ___ _ ]'! -SVå} U .. i'/'VQ.., 

-= ===== VägaT + FWlAt:, i'L.i1l1@ 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 27 april 1965, 
betygar 

på tjänstens vägnar: 
Tor Jungkvist 

Grundkarlans rikfighet be5/'1rkes . 

Skara den 7 seplem,per 196",.. , 

Gi:ile Wiren 
mälningsman 
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Tillhör stadsfullmäktiges i Skara 
beslut den 29 oktober 1964, § 156, 

Ex OffiC~~~/~/#A~ 

Mon: . l 

;110m . l 

!'fe!,". 2 

I 

l r' I .Ll~ ................. .. If" Jltli~ . . .. ~dR-

u 517/63 

STADSPLAflEBEST ÄI ITvE LSER 

tillhörande fJr!Olag till st. :.c':;, planför del 3.V stg . 856 m. m. norr 

om Viktor iaparken i Skara . 

§ L 

STADSPLA'lEO;·]UDETS h,"VANDNING. 

Byggnadskvarter . 

Med B beteck!1at område far användas endast för bostadsändamålo 

Spec ialcrr,råden . 

Med Tj betecknat område får anv~nd8.s endast för jiirnvägstrafik 

och diirmed GanlhCrigt änd2.mål. 

r·W(K S or,; ICKE FAx BEBYGGAS. 

~jGd punktpri ckning beteckn3d mark får icke bebyggas . 

~ 3. 
BYGGKADSsi\TT . 

r':ed F betecknat or.lr ade far bebyggas endast med hus som uppför as 

fristående. 

§ 4 . 
DEL AV T01'~T ~Ui'l rAR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADeR A TOJ.':T . 

Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en 

fjärdGdel bebyggas . 

Ä tomt som omfattar med F betecknat område får endast en 

huvudbyggnad och ett uthus ei :.er annan gårdsbyggnad uppföras . 

§ 5 · 
SÄRSKILDA FÖRES::RIFT:::R A),GAENDi: O:'lRADEN FÖR ALLI\iÄN TRAFIK. 

Med z betecknad del av ,j'irnvägsolnråde skall hållas till;;änglig 

för allmän gatutrafik. 
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Vk~DJGSA\TAL . 

'( DLr .. 
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I I C~. i~u't 

HI ......... .. ....... . 1 __ · ---

Å med I betecknat omrbde far byggnad uppföras med högst en 

våning . 

Ä med I betecknat område far utöver angivet vånil1[;santal vind 

ej inredas . 

BYGGNADS HeJD . 
A med I betecknat områcle får byggnad icke uppföras till större 

höjd än 4 ,4 meter . 

§ 8 . 

AiI!CRDNAND,i; AV STÄNGSEL I nSST FALL . 
I kvarters eller annan omr:idesgräns som betecknats med ring

prickad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet 

förses Iy!ecl stängsel , vari e ~ får anordnas öppning SOl!' "":',:';i ver 

utfart eller annan utgång mot gata eller allmhn nlats . 

Skara den 7 j~ari 1964 

~1~J-~ 
Henrik bC:'rager 
Stadsarkitekt 

Reviderat den 28 februari 20 54 

~~~~ . 
Stadsarkitekt 

~!illhör liinsst:'reh,ens i ;;l:~.rnbor{(s lp.n 

l.Je0:'.ut elen ?7 ".'1riJ. 1 ,65 ; betY-'1.r 
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BESKR1:VNING 

Tillhör stadsfullmäktiges i Skara 
beslut den 29 oktobe r 1964 , § 156. 
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I: , - u 517/63 

tillhörande förslag till stadsplan ~Cr del av stg. $56 ,., . norr 

om Viktvriaparken i Skara . 

Onrådet , vilket omfattar c :a 3, $ har , är beHiget norr o:n 

l&-ze , befint- -:iktoriasjöarna och 'liktoriapCirken och begr.insa3 i ncrdost av 

l; ga fjrhållan- :f,ariestads järnvägen och i norr och no~J1i&st av gamla Mariestads -

den. väge n . JI:arken faller söderut mot lIiktoriasjöarna och utgöres 

av åkermark utan vegetation . 

Bebyggelsen i kv . Prelaten i norr utgöres CiV moderna tre

vånings flerfamiljshus (Stiftelsen Skarabostäderl . 

I kv . KGllan bestar byggnationen av äldre villabyggnader i 

tr<'i . 

TeglagirJet i söder är i s in nordviiGtra del bebyggt med ett 

ålderdomshem och ytterl igare ett kommer troligen att byggas i 

anslutning till det befintliga . I övrigt pås~r inom kvarteret 

byggnation för skolor av olika slas , företrädesvis i ett plan . 

På andre. sidan lflariestadsjärnvägen å stg . $57 pågår upprättan

det av stadspla '0fJrslag , avseende hyreshus- och villabebyggel-

se . 

G&llande För området ro:äller huv'~dsakligen utompl ansbestämmelser . 

planinstitut. För delar av gatumarken i nGrr liksom för kvarteret Prelaten 

gäller stadsplan fastställd den 7 april 1956 . 

För stg . 7~7 samt del av Källeg~tan gäller stadsplan fastställd 

den 11, febr . 1~51 . 

Fcr del av kv . Munken , väster om området , g äller stadsplan 

fastställd den 25 sept . 1951 . 

För kv . Källan gäller stadsplan fastställd den 31 Mars 1950 . 
För Vi'~tor; aparken och Te2;lagärdet gäller stadsplan fastställd 

de n e nov . 1957 . 



Fcrslac:et . 

jvTotl veri~ng. 
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I förslaget föreslås områ%t huvudsakligen användas för v illa

bebyggelse i ett ~lan med relativt stora tomt0r vilka gruppe 

rats kr i ng en dubbelsidigt utnyttjad gata på 8 meters bredd 

utefter gamla /J!ariestadsvägen , Ktillegatan och I·;ariestadsjärn

vägen . Omradet &r vackert beläget i sydsluttning mot Vlktoria

s j öarna . De föreslagna villatomterna nås genom en kontaktgata 

iid korsningen K~llegatan - Biskop Turgotsgatan . Mot Källega~an 

har i förslaget en bestämmelse införts som hindrar in- och ut 

fart från angr~nsande villakvarter med häns yn till gatans karok

t~r av huvudgata och matargata till öster om ~~riestadsjärnvä~en 

kOffin ar.m be byggelse . 

Det triangelformade omr5.det mellan den fö r es lagna villabebyggel

sen och Viktoriasjöarna är avsett att utnyttjas [vr lek och 

rekreation och ansluter väl till söderut ligga nde parkomraden 

kring Viktoriasjöarna . 

Behovet av välbelägna villatomter och vnskemål om att utnyttja 

området för villabebyggelse är motiv till förslaget . 

Stadsplane - Till förslaget bifogas sta '.l:~iT. ~~ anebestäJr.melser utform2.de enligt 

bestE<l:,Jiielser . Kuq'l . ByggnadsstyrelseDs anvisningar . 

beelut de~ 27 april 1965; betY-Rr 

Skara den 7 ja~ri 1964 

\~..:..~ ~~ ... /7) 
Henrik Schager 
;;ta]. - ~.rki tekt 

Reviderat den ~. februari~ 1964 

I~~~~(Y~() 
Henrik Schager , 
Stads ark '~tekt 


