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Förslag fil I ändring av stadsplanen 
för kvarleren HARVEN, SPADE.N och SLAGAN 

samf idrollsområdef vid Vilan m. m. 

i Skara 
uppräffaf den l februari 1967 av 

" zf~-=t~ 
~~;fe Wiren 

Reviderat en/;ql byggnadsnömn 

dens beslut den /4 august: 

-- SIadsingenjör 

BETECKNINGAR 
S TADSPLANEKARTA 

A. Gränsbefeckningar 

1967. § 204 

/ 

t'~_ 
Wiren 

stadsinge n jör 

--- sfaclsplanegräns, belCk;}en 6 meter utanför föreslaget områ de 
gällande områdes - och bestämmelsegräns 

--.- ---.- gällande omrooes- och bestämmelsegräns avsedd aff utgå 
gafu- , kvarters- och annan 

bestämmelsegräns 
områdesgräns 

gränslinjer eJ avsedda att fastställos 

B . Områdesbeleckningar 
ALI .HÄN PLATS 

C I 
~ 

gata eller torg 

park eller planterin9 

BYGGNADSKVARTE:R 

~~ område rör allmänt ändamål 

~.JI:I28l område för indusfriändamål 

SPE:CIALOHRÄDEN 

Rekreationsområden 

l2I:1lCYd område för idroffsänclamål 

Säkerhefsområden 

La ES ~ fransformatorsft;1fion 
Trafikområden 

[ /'tTI KJ område för järnvägsändamål 

C. Övriga beteckn ingar 

C · ==:] mark som icke fqr bebl.jggas 

U 
+00_0. 00 

( +000 . 00) 

+000 . 00 

mark tillgänglig För underjordiska ledninqar 
gällande gatuhö.Jd 

gällande gatuhöjd avsedd atf utgå 
gafuhöjd 

<ty.> b l.jg g nads h öjd 
El 9 särskild o m rådesgräns (an ordnande a v sfängsel) 

GRUND KAR TA 

k:;::~·J F'"J huvudbl.jggncd resp. ufhus 

't ,(!!) ,137 , ab fasfighefsbeteckningar 

a.~ 

Genom laga kraftvunnet bes lut den 
19 juni 1968 faststä llde länssty
rel sen 1 Skaraborgs l ä n ä denna 
karta åskådliggjorda ändring av 
stadsplan; betygar 
pä t j änstens vägnar: 
Bengt Sjögren 

', ·Jlt·I·~K" II l PRODU I( ltON:) AH 
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BYGGt·.~/.!:::~, ',Ä.MNDEi'1 

ST ADSFTJI.,LMÄKTIGE 
D.nr s6 LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 20. 06. 68 Ank. ::t? , f,. /9f,~ 
LANDSKANSLIET Dnr",. , .• ;2.}$./rt, ...... . 
IIIGl 4 6 67 . 

ftan avgift. 

Re solution. 

Med stöd av 26 § byggnadslagen fastställer länsstyrelsen ett 

av stadsfullmäktige i Skara den 22 september 1967 antaget förslag 

till ändring av stadsplanen för kvarteren Harven, Spaden och Sla

gan samt idrottsområdet vid Vilan m m i Skara. Förslaget har angi

vits på en av stadsingenjören Göte Wiren år 1967 upprättad, seder

mera reviderad karta med tillhörande stadsplanebestämmelser. Plan

förslaget är åtföljt av beskrivning. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt stads

planebestämmelserna med bevis att de tillhör länsstyrelsens beslut 

denna dag . 

Jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen må klagan ej föras 

mot detta beslut. Bevis, att detta på grund härav vunnit laga kraft, 

skall tecknas på kartan. 

~~iestad i landskansliet den 19 juni 1968 . 

På läns styre sens vägnar: 

Nf:.~""lb."~{J 
n 

stadsfullmäktige i Skara. 
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SKARA STAD 

STADSINGENJORSKONTORET 

BESKRIVNING 
över förslag till fuldring av 
stadsplanen för 
kvarteren HARVEN, SPADEN och SLAGAN 
samt idrottsområdet vid Vilan m.m. 
i Skara 
upprättat den l februari 1967 
av stadsingenjör Göte Wiren. 

Läge och omfattning. 

Tillhör s t adsfullmäktiges i Skara 
beslut den 22 september 1967 § 131 
E 

.. ,. 
x ofhc1.o: "p ~ 

~d,kv .... vo~ ;;'L 

/:--... , 
',' '-;:S,,:",--

I(>~ .. • --. 
; -~-

l '. ' '' '' t. 
, I 

- ~f llOV 1!i57 

IJr 
. "-- --..:..:....J 

Ändringsförslaget omfattar kvarteren Harven, Spaden och Slagan samt idrotts
området vid Vilan. 

Gällande stadsplaner. 

För området med undantag av södra delen av kvarteret Harven gäller av länssty
relsen den 23 december 1964 fastställd stadsplan. 

För södra delen av kvarteret Harven gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen 
den 21 januari 1958. 

För kvarteren Hackan och Räfsan gäller stadsplan fastställd av lfulsstyrelsen 
den 7 juli 1965 . 

För kvarteret Lien gäller av länsstyrelsen den 20 december 1965 fastställd 
stadsplan , 

För kvarteret Sirius gäller av lfulsstyrelsen den 6 april 1965 fastställd stads
plan. 

Motivering . 

Ändringsförslaget har tillkommit för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 
idrottsområdet. 

Ändringen . 

Förslaget innebär: att hela kvarteren Spaden och Slagan utlägges som område för 
idrottsfuldarrål ; att del av Es-anrådet fuldras till område för idrottsfuldamål ; 
att delar av kvarteret Harven utlägges som idrottsområde medan en mindre del av 
Ri- anrådet redovisas som byggnadskvarter för allmIDt fuldarrål ; att järnvägsan
rådet utvidgas att omfatta så stor del av stadsägan nr 729 som erfordras för att 
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SKARA STAD 

STADSI N G ENJORSKONTO RET 

STADSPLANEBESTAMMELSER 
tillhörande förslag till ändring 
av stadsplanen för 
kvarteren HARVEN, SPADEN och SLAGAN 
samt idrottsområdet vid Vilan m.m. 
i Skara 
upprättat den l februari 1967 
av stadsingenjör Göte Wiren. 

§ 1. 

STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING. 

Mom. l Byggnadskvarter. 

Tillhör s t adsfullmäktiges i Skara 
beslut den 22 sept ember 1967, § 1 31. 
Ex officio : J ' I .... ' 

--57tt C.J~H I V 1,"1[, 

1', \ ..... . . •• •. 0'-, _.--- _._~-

a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål. 

b) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan be
skaffenhet att närboende ej vållas olägenheter lIEd hänsyn till sundhet, brand
säkerhet och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning san foiXlras 
för tillsyn och bevakning av anläggning inom området. 

Mom. 2 Specialområden. 

a) Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed 
samhörigt ändamål. 

b) Med Ri betecknat område får användas endast för idrottsändamål och därmed 
samhörigt ändamål. 

c) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed 
samhörigt ändamål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS. 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGilENDE OMRADEN FÖR LEOOINGAR OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK. 

A lIEd u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindrar framdragande 
eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 



S TADSFUllMI\KTI GE 

s· . ..:· , 

nov, 1967 

BYGGNADSNÄMNDEN Haga 8 

03. 10. 67 
.t/3 Dnr ........ ... '" ........•.... 

tdrag ur protokoll, hållet vid 

L..-1_i_l ____ .s.a.mmanträde med stadsfullmäktige i 

Skara den 22 september 1967. 
§ 131. 

Med protokollsutdrag den 14 augusti 1967, § 204, hade byggnadsnämnden 

till stadsfullmäktige för antagande överl~at ett av stadsingenjör Göte 

Wiren den l februari 1967 upp~ttat och enligt byggnadsnämndens beslut 

den 14 augusti 1967 reviderat förslag till ~ndring av stadsplanen för 

kvarteren Harven, Spaden och Slagan samt idrottsanrådet vid Vilan m.m. 

i Skara. 

På tillstyrkan av ~tselkammaren, sam avgivit yttrande i ~ndet, be

slöto stadsfullmäktige med bifall till byggnadsnämndens hemst~llan: 

att antaga förevarande den l februari 1967 uppr~ttade och den 14 au

gusti 1967 reviderade förslag till ~dring av stadsplanen för kvarteren 

Harven, Spaden och Slagan samt ictrottsanrådet vid Vilan m.m. j samt 

att uppdraga åt byggnadsnämnden att hos ~styrelsen i l~et anhålla 

am fasts~llelse å det sålunda antagna stadsplaneförslaget. 

UR PROTOKOLLET RÄTT UI'DRAGET 

~~ 
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