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·E3 
BESKRIVNING 

, 
över förslag till ändrad stadsplan 
för kvarteren 
GENERALEN och KORPRALEN 

i Axvalls tätort, 

,..1_1_; _8_0_' !\ .... T.=19='U I 
Valle kommun 
av Skaraborgs län 

upprättat den 25 juni 1970~ 

reviderat enligt Byggnadsnämndens beslut den 3/8 1970. 

Förutsättninga r 

Det ifrågavarande området ingår i stadsplan för Axvalls 
tätort, fastställd av Länsstyrelsen den 25 oktober 1967. 

Det av den föreslagna stadsplaneändringen berörda området 
omfattar kvarteren Generalen och Korpralen samt större delen 
av det med kvarteren sammanhängande grö nomr ådet kring ett 
gammalt gnutag i områdets nordöstra del. 

Enligt gällande plan omfattar kv. Generalen sju stycken 
tvåvånings f lerfamilj shus varav tre är uppförda. 

Kv. Korpralen är ett i gr önområdet norr om kv . Generalen 
l iggande mindre område för samlingssalsändamål, vilket ej 
tagits i anspråk för någon bebyggelse. 

Motivering 

Fråga har uppst ått om uppförande av lekskola-barndaghem i 
Axvall, och f öret agna utredningar har visat att lämpligaste 
placeringen är i nuvarande kvarteret Korpralen i anslutning 
t ill tätortens störst~ hyreshuskyarter, Generalen, och i an
slutning t ill grönomr ådet som kap utnyttjas för vissa lek
skolans utomhusaktiviteter fur vilka det el jest skulle ha be
hövts disponeras tomtmark. 

Trots detta har det visat sig, <tt den i gällande plan f ör 
samlingssalsändamål avsedda tomten måste utvidgas på gr önom
r ådet s bekostnad för att i nrymma avsedda lekskolan-barndEg
hemmet. 

< 

Under tiden sedan byggnadsnämnden enl. § 33 i protokollet 
den 14 mars 1969 tog upp frågan om läm~lig placeting av lek
skola-barndaghem/ har planerna på ifr ågavarande bebyggelse 
fortskridit så langt, att det är k~art , att man skall uppf öra 
en lekskola för 20 + 20 elever och barndaghem för 15 barn. 
Byggnadstillstånd föreliggsr f ör en monteringsfärdig byggnad 
med byggstart i augusti 1970 varför stadsplaneärenjet är 
brådskande. 



Samtidigt som frågan om lekskolans placering i nuvarande 
kv. Korpralen togs upp i byggnadsnämnden i ma rs 1969 
hade från Stift elsen Vallebost äders sida uttryckt s önske
mål om ändrad pl acering av byggnadskroppar na i nom 
lev . Generalen. 

Man önskade få ytterli gare någon byggnad skropp placerad 
tillgänglig från Stenumsvägen på mark som ä r i kommunens 
ägo, f ör att eventuellt kunna uppf ör a den på 1970 års kvot, 
vilket icke skulle ha varit mö jligt med någon av de bygg
nad skr oppar, som enligt gäl land e plan ligger på ecklesiastik 
ma rk inom kvarteret. 

Vidare anse s pl aceringen med längdriktningen öst-västlig, 
som de tre uppförda byggnadskroppar na har , vara förmånligast 
bl.a. med hänsyn till utsikten mot Norra Vingsjön , varfö r 
Stiftelsen Vallebostäder begärt att få återstående bebyggel
se inom kvarteret orienterad på samma sätt. 

, 
Ytterligare gäller, att med husplaceringar enligt gällande 
plan, skulle man ha varit t vingad att dra in bilt r a fik i 
kvarteret, vilket numera anses ändå iuindre tilltalande än 
då gällande stadsplan upprättades. 

Man önskar all t s å i samband med stadsplaneändringen f å samt
liga avsedda byggnadskrQPpar i nom kvarteret Generalen place
rade direkt tillgängliga från gata. 

Ändringen . 

Kv . Korpralen i sy~östra hörnet av korsningen mellan Stenums
vägen CJ ch Lägergatan f öreslå s breddat ci r ka 25 m söderut 
utmed Stenumsvägen och utvidgat cirka 35 m österut l ängs 
Läg~rgatan . 

Samtidigt f öreslås den del av kv. Generalen som ligger ut
med Stenumsvägen f örlängd cirka 40 m norrut och möter där 
det söderut breddade kv . Korpralen, varigenom kvarteren 
fö renas till ett kvarter, förslagsvis med namnet Generalen. 

på den s ålunda nytillkommande kvartersmarken föreslås en 
byggnad placerad med motsvarande storlek och orientering 
som de befintliga byggnaderpa längre söderut i samma kvarter. 

På motsvarande sätt föreslås de tre återstående blivande 
by~gnadskropparna i kvarteret orienterade åtkomliga direkt 
fran Ringvägen, där också kvarteret f örlängs norrut på 
grönområdets bekostnad och delvis in på ~aget som redan 
börjat igenfyllas. 

I gengäld ut går de i gällande plan föreslagna två nord
ligaste byggnadskropparna i kvarterets inre, och motsvaran
de mark tillföres gr önområdet. 



Parkering 

Parkerings behovet för hela bebyggelsen blir tillgodosedd 
enligt normen 130 bilplatser per 100 lägenheter. 
För de befintliga byggnaderna är behovet delvis tillgodosett 
med källargarage. 
För det nytillkommande huset vid Stenumsvägen anordnas ett 
parkeringsfält utmed norra gränsen. 
Allt återstående icke redan tillgodosett parkeringsb<Jbov inom 
kvarteret tillgodoses på ett parkeringsfält i form aven 
"lokalgatalt parallell med Ringvägen öster och norr om gamla 
banvallen till Stenum. 

\ Samtliga nytillkollunande bilplatser får ett avstånd större än 
15 m till närmaste byggnad. 

Konsekvenser ~ 

Området för samlingssalsändamål i kv. Korpralen i gällande 
plan tillkom för att missionsförsamlingen skulle kunna anvisas 
en ny tomt i samband med en avsedd ändring av Bryggerigatans 
sträckning som skulle komma att beröra den nuvarande missions
kyrkan. 

Nämnda ändring av Bryggerigatans sträckning är ej längre 
ö~skvärd sedan bryggerirörelsen nedlagts, varför tomt i kv. 
Korpralen för missionsförsamlingens räkning ej längre är 
aktuell. 

Missionsförsamlingens behov på sikt aven annan tomt kommer 
att tillgodoses i en kommande stadsplaneändring, som bl.a. 
avser Bryggerigatans sträckning. 

Samråd 

I 14 § byggnadsstadgan föreskrivet samråd har skett enligt 
följande. 

På grundval av byggnadsnämndens beslut § 33 i protokollet 
den 14 mars 1969 om utredning av lämplig placering av lek
skola- barndaghem utförd kvarterskarta över kv. Generalen m.m. 
jämte beskrivning av den 3 juni 1969 ha r för kännedom över
lämnats till länsarkitekten i juni 1969 samtidigt som under
handssamråd ägde rum mellan undertecknad och dels länsarkitek
ten dels socialkonsulenten vid länsstyrelsen. 

En utveckling av ovanstående, ett utkast till ändrad Btadsplan 
för del av Axvall jämte beskrivning av den 26 maj 1970 har 
även överlämnats till länsarkitekten vid ett underhandssam
råd i början av 1970. 

Kontinuerli gt samråd har ägt rum mellan byggnadsnämnden och 
den kommunala huvudmannen för lekskola-barndaghem bl.a. för 
att utröna erforderligt markbehov. 



Stiftelsen Vallebostäder 
till stqdsplaneändringen 
underrättad. 

Skara den 25 juni 1970. 

/Drott 'GyIlenberg/ 
arkitekt SAR 

som en av initiativtagarna 
har givetvis också hållits 

Pn/c;7<'?./ av e t'r77rr>t'r?CJ/-fcJ/rr>c/J./"',ie 
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Tillhör sammanläggn i ngsdelegerades inom 

Skara nybildade kommun beslu t den 9 . 9 . 

1 970 ; § 

Bengt 
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STADSPLANEBESTÄ~~~LSER 

tillhörande 
förslag till ändrad stadsplan 
för kvarteren 
GENERALEN och KORPRALEN 
i Axvalls tätort, 
Valle kommun 
av Skaraborgs län 
upprättat den 25 juni 1970., 

~;'C~ nA 30nGS LANS I 
l. ::~:; ~''''\:· :'.l l . 

- S O fil 1970 

III -j 

reviderat enligt Byggnadsnämndens beslut den 3/8 1970. 
§1 

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING 

Byggnadskvarter 

al med A betecknat område får användas endast f ör allmänt 
ändamål. 

bl Med B betecknat område får användas endast för bostads
ändamål. 

§ 2 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR 
-

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som 
hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska all
männa ledningar. 

§ 4 

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT , 

Av tomt som omfattar med A betecknat område får högst en 
femtedel bebyggas. 

" 



§ 5 

VÄNINGSANTAL 

Mom . l. Å med II betecknat område få r byggnad uppf öras med 
högst två våningar. 

Mom. 2. Endast å med v betecknat område f å r utöver angivet 
våni.ngsantal vind inredas. 

§, 6 

BYGm'ADS HÖJD 

Å med II eller lIv beteckna t område får byggnad i cke upp
f ör as til l större hö jd än respektive 7,6 och 8,0 meter. 

§ 7 

TAKLUTNI NG 

Tak f år g ivas en lutning mot horisontalplanet av högst 400
• 

Skara den 25 juni 1970. 

A8i~ 
= / Drott Gyllenberg/ 

a rkitekt SAR 

Enligt Byggnadsnämndens beslut den 3/8 1970 beträffande 
revidering av stad s planeförslaget tillkommer: 

§ 8 

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VI SST FALL 

I kvarters- eller annan områdesgräns som betecknats med linje 
fö rsedd med trianglar skall med hänsyn till trafiksäkerheten 
f asti ghet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning 
som medgiver utfart eller annan utgång mot gata eller allmän 
plats. 

Skara som ovan. Pn-lCtfe-l Clv Ic"rntr> t-n C:/f'c, IIm.C:id"l< '-volle-

elen 7 · 9· tO /') 

4 ta4c</Ri-; ~,tnL , 

• 

~~~ 
beslut den ... ?ty, .. 1... 19 .. Y.; h·, ty~a' 

CJ P;~t~, vägm I" \j __ .~ ~ge~'-A/! 

Ti llhör sammanläggningsdele ger ades 

inom Skara nybildade kommun bes lut den 

9 . 8 . 1970 ; § 67 ; . betygar :~ ~ 
Bengt Glerup I' ~ ~ 




