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Gränsreglering mellan stadens församlingar,
enligt ämbetsskrivelse från Kungl Ecklesiastikdepartementet till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.
Fastighetsregisterföraren i Borås har gjort framställning om viss reglering av gränsen mellan Borås
Gustav Adolfs och Borås Caroli Församlingar.
I ärendet hava yttranden avgivits av nämnda församlingar, stadsfullmäktige i Borås och magistraten
därstädes samt den 15 juni 1954 av domkapitlet i Skara, den 7 juli 1954 av länsstyrelsen i Älvsborgs
län och den 16 juni 1954 av kammarkollegiet.
_________
Kungl. Maj:t förordnar, att från och med den 1 januari 1955 skola i ecklesiastiskt avseende från Borås
Gustav Adolfs församling till Borås Caroli församling överflyttas:
1. stadsägorna nr 5217, 5218, 5219, 5220, 5222, 5222 A, 5223 A, 5223 B, 5224 A, 5225, 5226, 5227, 5228,
5230, 5231, 5792 G, 5792 J, 5792 L, 5792 O, 5894, 5894 A, 6173, 6242 G, 6242 J, 6242 L, 6242 N, 6242 O,
6242 P, 6242 R, 6242 S, 6242 U och 6272,
2. tomten nr 11 i kvarteret Silverpoppeln, de delar av tomterna nr 4 och 10 i kvarteret Silverpoppeln
och tomten nr 1 i kvarteret Vägtornet, som för närvarande äro belägna inom Borås Gustav Adolfs
församling, samt viss del av järnvägsstadsägan nr 5.
I anledning härav skall gränsen mellan de båda församlingarna på det avsitt, varom nu är fråga, följa
den sträckning, som med röd heldragen linje utmärkts å den karta, som åberopats i en till
handlingarna i ärendet hörande, av fastighetsregisterföraren i Borås den 15 april 1953 upprättad
områdesförteckning.
Detta får jag, på nådigste befallning härigenom meddela. Stockholm den 6 augusti 1954.
TORSTEN SVENSSON
__________

Kommunal författningssamling för Borås 1987.
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Gränsreglering mellan stadens församlingar,
enligt ämbetsskrivelse från Kungl. Ecklesiastikdepartementet till Kammarkollegiet.
Med skrivelse den 17 december 1965 har kammarkollegiet underställt Kungl. Maj:ts prövning fråga
om reglering av gränserna mellan Borås Caroli och Borås Gustav Adolfs församlingar.
_________
Kungl. Maj:t förordnar som följer.
Från och med den 1 januari 1967 skall det område av Borås Caroli församling, som på två till ärendet
hörande kopior av bladen nr 66 och 56 till Borås stads registerkarta avgränsats med dels röd
streckprickad, dels ock grön heldragen linje och som omfattar det s k Kristinebergsområdet,
överflyttas till Borås Gustav Adolfs församling.
Detta får jag, på nådig befallning, härigenom meddela.
Stockholm den 18 mars 1966.
RAGNAR EDENMAN
/Gösta Nilsson

