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BESKRIVNING

TILL FÖRSLAG TILL ÄNDRING A V

STADSPLANEN FÖR ÖSTANlSJORDEN

INOM KÖPINGS STAD

UPPGJORT I JULI 1941 \

AV STADSARXITEKTKONTORET I KÖPING.

JiJ ~"""-~

Förslaget är åskådliggjort å stadsplanekarta märkt FL.

1941 V.

De för området gällande stadsplanerna äro av Kungl. Maj:t

fastställda den 22 december 1922, den 8 september 1939

och den 25 april 1941.

Förslaget omfattar 3 kvarter, som undantagas från fast-

ställelse i det förslag, som av Kungl. Maj:t fastställdes

den 25 april 1941. Det har utarbetats för att få stadspla-

nen i överensstämmelse med å marken utstakade äldre kvar-

terslinjer samt för att få gatan norr om kvarteret Sleip-ner 

uträtad.

I äldre förslag korsprickade områden i de två långa kvar-

teren nordväst om kvarteret Sleipner hava i föreliggande

f5rslag punktprickats på grund av kvarterens ringa bredd.

TiJhijr Kun;;i. ..hj;Q bcslut

d-$.f/~' 19f/l
~jlnckbolm i f"~lt:IikIdionsdepartemeTItPf.



Ci. 

t: 2

STADSPL.~BEST1J:J.iffiLSER

TILLHöRANDE FöRSLAG TILL ;{jroRIl'iG AV

STADSPLANEN FÖR ~ST.~,\SJORDEN INOM

KöPINGS STAD

UPPGJORT I JULI 1941
\

AV STADSARKITEKTKONTORr.T I KOPING.

fi«~

§ l STADSPLAnEO1~.ÅDETS m!~'1"D1rmG.~~-~

tTed öIIv betecknat område f~r bebygBSs endast för bostade-

och afftlrst'.:...dnmål. Byg~nden1jJnndert må dock medgiva inred-

ning 'av samlingssalar och gara6e samt lokaler för handel

ooh hantVerk.

§ 2. BYGGliADSS;\TT.

Med OlIv betecknat område får bebYGGas endast med hus, som

uppfUrao fristl(ende eller två och tv~ sammankopplade i

tomtE:;rlins.

§ ,.
?!om. l.

Mom.2.

Ot~ÅDEN. SO!," IcKE ELLER EIm\ST DELVIS FÄ B::::DYGGAS.

Med punktprickninc betecknat ornrdde ftlr icke beb:,-ggns.

Med korsprickninc betecknat cmrdde får bebygz~s end~st med

uthus, garaGe och dylik mindre CdrdsbYGCnBd.

Å med ~IIv betecknat område skall BV tomts nre~ minst 2/3

~iom. 

~.
lilmnc.s obobyggd.

§ 

4. IIUSIIOJD OC!! VJ\NINGSANTAL.---

.~ med ÖIIv betecknat omrdde .fdr bYCl)nad icJ~e upp.f1jras till

et8rre htljd lin 7,6 metcr och innehålla mer lin tvd vdningnr.

Utöver detta vdningsantal .får vind inredas. Sådan inredning

.får dock icl~e omfatta mer än halvn vindens yta.

Inredande av vind utöver tvu v~~ncar i bYGGrAd av trtl må



endast 81co under de förutsättnincar och i den omfattning,

som angivas i 79 a § punkt 5 bYG&nQdsstadgan.

§ 5. ~AG.-
Där byggnads~~den prö~ sddant av arki tektoniskn skäl

eller eljest nBdlgt. mä ~ör vissa byggnndspnrtler smilrre

aVVikelser kunr~ medgivas betrtif~ande gränser mellan

olika bestärnmeleeområden samt vad ovnn etadgnte angående

huBhöjd och ~ngeantal.

'filllJjjr KI:D;;l. ..l.oj;:':; bcslut

dm fJ)~' 19 JIt

':jttlCkholm i ~1n]:I11nika!ionsd~

Ex officio:

~I&/k


