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DESKRmimG

TILL FöRSUG TILL 1I:NDRniG AV

STADSPLANEN FöR ÖSTANÄSJORDEN
., \

INOM KOpnrGS STAD

UPPGJOR!r I !.~J 1940

AV STADSARXITD{TKONTORET I KÖpmG.

N. Hansson

Förslaget är åskåd~ggjort å stadspl~~ekarta märkt PL.

1940 I.

De för området gällande stadsplanerna äro av Kunel. rraj t t

fastställda den 22 december 1922 och den 8 september 1939.

Förålaget har upprättats för att få stadGplancn exakt i

överensstämmelse med å marken utstakade äldre kv3rterslin-

jer och för att rätta till en del kvarterscrlinser, Bom vid

utarbetandet av 1939 åra etadsplan ansågs böra bibehållas

för att ej hindra påGående bebYGCelse inom kv~rteren.

En mindre jämkning av stadcplanelinjerna och -bestämmel-

eerna inom kvarteret Nide har även förealaci te emedan eta-

den Bnsknr bygca bostäder för mindre bemedlade fani1jer

och därvid funnit lämp1igt använda en htlstyp, som tidigare

byggts och befunnits el:onomiDk, !!len sOJ:! inte ]{1mnat använ-

das inoJ:! de nyp1anerade områdena, emedan dessa för 2-vå-

ningsbebygge1se endast haft 10 mcters hu.sdjup.

För att inte få bebygGelsen för kompa}:t 1 detta kvarter

har området för mindre G~dsbebYGcelse föreslaGits obebygGd.

Stadsplanebestämmelserna för de äldre kvarteren ha samtidigt



ändrats i överensstämmelse med bestämmeloerna för de nyare

kVarteren.Vidimeras 
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Avskrift av ftlrsla~ till stadsplanebeetl:immelser f1:>r öet~e=

jorden i rdpinR (se en av stadsarkitekten N. Hansson den 5 maj 1940

upprättad karta).

Stadsplaneområdets användninp;.

Med BlIv betecknat område får bebyggas endast ftlr bostads- och
\

affärs ändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av Bam11ncrS-

salar och garage samt lokaler för hantverk.

§ 2.

Byit.f{rIB.deeätt.

1!ed ÖIIv betecknat område får bebyggas endast med hus, Bom

uppf~ras fristående eller två och två sammankopplade i tomtgräns.

§ 3.

Områden, som icke eller endast delvis :få bebYI!Jr.Bs.

Mdm. l. Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

Mom. 2. Med korsprickning betecknat område får bebyggas endast

med uthUS, garage och dylik mindre gårdsbyggnad.

Mom. 3. l med OlIv betecknat område skall av tomte areal minst

2/3 lämnas obebyg{;d.

Hushtl j d och vån1nJ1:san tal.

A med ÖIIv betecknat område får byggnad icke uppftlras till

större htSjd än 7,6 meter och imlehålla mer än två våningar. Utöver

detta vånings antal får vind inredas. Sådan inredning får dock icke

omfatta mer än halva vindens yta.

Inredande av vind utöver två våningar 1 byggnad av trä må en-

dast ske under de ~örutsättn1ngar och 1 den omfattning, som angivas1 

79 a § punkt 5 bygBnadsstadgan.

§ 5.

Undanta~.

Där byggnadsnämnden prBvar sådant av arkitektonieka skäl eller

eljest nBdigt, må fBr vissa byggnadepartier smärre aVVikelser kunna

medgivae beträffande gränser mellan olika bestärnMeleeområden samt



vad ovan stadgats angående huShöjd och våningeantal.

Til1h8r Kungl. ~Bj Its beslut

den 25 april 1941.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

E)~ o:rficio I
\

Nils Aur~n.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sigurd Lang

Vidimeras:
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