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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Centrum.C

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Byggnaders användning

s1 Hälften av fasadlängden på bottenvåningen utmed Östra Storgatan
och Cardellsgatan får enbart användas för detaljhandel.

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta fasadhöjd på byggnaden är 6,5 meter
h2 Högsta nockhöjd på byggnad är 17 meter över angivet nollplan

Rivningsförbud
r1 Gatuhusen får inte rivas

Skydd av kulturvärden
q1 Klocktornet ska bevaras till sin karaktär, med detaljer som

halvkolonner, dekorativa konsoler och ett rundavslutat tak.
Utformningen får inte förenklas

q2 Svalgångsboden ska bevaras i sin helhet till form och material, med
undantag för den senare tillkomna underbyggnaden under
svalgången

q3 Taken på gatuhusen ska bevaras till sin form och karaktär med
takmaterial av enkupigt lertegel

Utformning
f1 Tillägg så som takkupor och takfönster utöver de takfönster som är

befintliga får ej uppföras på tak som vetter mot allmän platsmark

Varsamhet
k1 Fasader ska vara av slät puts i gul kulör
k2 Korspostfönster ska bibehållas till sitt utförande och material vilket

innebär en fast mitt- och tvärpost och fyra ospröjsade fönsterbågar
varav de övre är mindre än de nedre. Fönstren ska vara
sidohängda, öppnas utåt och vara försedda med fönsterglas av
klarglas. Hela fönsterpartiet, karmen inkluderad, ska vara av trä

k3 Indragna entréer med trädetaljer såsom kraftiga profilerade
träkarmar med boasering nedtill och äldre utformning på trädörrar
med både fönster och spegelindelning samt uppglasade smygar
ska bibehållas

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar gälla från det att planen får laga kraft
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q1 Klocktornet ska bevaras
till sin karaktär, med
detaljer som 
halvkolonner, dekorativa
konsoler och ett 
rundavslutat tak. 
Utformningen får inte
förenklas

q2 Svalgångsboden ska 
bevaras i sin helhet till form
och material, undantag den
senare tillkomna 
underbyggnaden under 
svalgången

q3 Taket på gatuhusen ska bevaras till 
sin form och karaktär med takmaterial 
av enkupigt lertegel

k1 Fasader ska vara av
slät puts i gul kulör

k2 Korspostfönster ska bibehållas till sitt
utförande och material vilket innebär
en fast mitt- och tvärpost och fyra
ospröjsade fönsterbågar varav de
övre är mindre än de nedre.
Fönstren ska vara sidohängda, 
öppnas utåt och vara försedda med
fönsterglas av klarglas. Hela 
fönsterpartiet, karmen inkluderad, ska
vara av trä

k3 Indragna entréer med trädetaljer såsom
kraftiga profilerade träkarmar med 
boasering nedtill och äldre utformning
på trädörrar med både fönster och 
spegelindelning samt uppglasade 
smygar ska bibehållas.

Tv. Ritning framtagen 1997
av S-Å Feltborg för
Arkitektor. Illustrerar fasaden
mot Östra storgatan, med
den högre byggnaden inom
grannfastigheten
Snapphanen 15 till vänster.
Här syns de indragna
entréerna, korspostfönstren,
klocktornet och entrén mot
Lilla torg.
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