
BESKRIVN ING

TILL FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNnrG

A V STADSPLANEN FÖR DEL A V KÖPINGS STAD

BYJORDEN \

UPPGJORT I APRIL 1943

AV STADSARXITEKTKONTORET I KÖPING.

Förslaget är åskådliggjort å stadsplanekarta märkt PL 1943

K II.

Den för området gällande stadsplanen är av Kungl. Maj:t

fastställd den 22 maj 1942.

Förslaget har upprättats i anledning av att staden har

stort behov av tomter för 3-plansbebyggelse. Av de enligt

den gällande stadsplanen tillgängliga tomterna för 3-plans-

hus äro nu endast 6 st. obebyggda.

För 

att markera torgplatsen och avsluta lamellhusbebyggelsenha 

ändarna på de två lameller, som flankera torget, höjts

till 4 våningar.

Då det visat sig, att de flesta av dem, som byggt 3-planshus

inom området, önskat få bygga så stora enheter som möjligt,

har bebyggelsen utefter Scheelegatan norr om torget föresla-

gits sådan, att större företag skola kunna bygga större sam-

lade enheter med gemensam panncentral och dylikt.

Den äldre stadsplanen var avsedd för en långsammare utveck-

ling, varf5r gator och tomter i möjligaste mån hade passats

till gällande ägogränser. Då det visat sig, att de privata

markägarna icke varit intresserade av att själva exploatera



sina områden utan att staden fått lösa in tomtmarken och

därvid funnit lämpligt att köpa flera områden samtidigt,

ha en del gator ändrats utan hänsyn till ägogränserna, så

att mera rätvinkliga kvartersområden erhållits.
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Köpi~ den 26 april 1943.



!:!!kr1rt aT rC)rel~~L~~~c~!I!l"-E!.n~be8täu..,ell!!! f~irdel aT

t~~1n~ (Byjordenl (~. en ~T ~tRd8nr~1 te~ten n. Jtp.n8non 48ft 26 april

1,1~3 upprAttad j'.Artft).

~ 1.

~'J{'l~neo:nr\dete anT~n:1nlM.
\ .

11) !ted B beteoknnt orl\r~de tIr anySnM8 endast t~r bO8t~d.!n4a-

m~l.

., b) Inorn ~ed ~. ~ eller r ~~ yet o~r!~e fAr b1,~~.4 ej upprör..eller 

lokAllnred~8 r~r ~ad~ .erkB~~het, 80m kan ~nt.8 ~edfer~ 8S-

nltrr olligenhet fljr nl\rboende eller elJe!!t Bt5ra treynaden.

; 

2.

11.t~n.'dR88tt.

.',' "

1-.i.9.!!. ;(ed :\ beteoknl1t Ollr~d.e t;\.r beb1g[~L\a end.at lied hua, lO..

mec1 yarandra SR:1tl\anb1f:gae. l-:y~~\..d8nt' ~nden &ger dock .e~l y& bY'~gn.c1e

ln~r.Rn1ng trAn ~r.nnea tomtgräne, O~ dettA pr~Y~~ y~ra r:jrenllgt ~e4

ett pr7dllgt och ftJidAnI!laenllgt beb1gg.nde'.~'kYarter.t~' ,
~. ~'8d ~ betecknnt o:arlde r!r be~rnKA! end48t me1 hus, 8011

uP?f5r.. rr18t~.enc1e eller ook tYt med Y~ranjr~ aA~~Anby~da 1 g8men-

!I~m tO!!ltg~.nR.

.L!n9.1!. 'l.d F bet.okn~t olllrld. f;lr b.bT~ga8 .nd~lt m.d huR. 101ft

uppr~r.. frlet!,.nd..

C 3.

!~~~~~)~.
1 ~.d I, II, III ell~r IV beteoknnt o~råd. rar by~~d loke

uppt~r.e till .t/lrre b'SJd!.n respekt1.e 5,2, 1,6, 10,8 ocb l~ ,Ileter.

; 4.

!An1!1gl!nt:!:l.

Å med I, II, III eller IV beteckn~t o~rAde t~r b,ggna4 uppter..

med re.pektlT. h1Sg8t .n, t~, tre och f,ra T!nlnger.

: 5.
O'!Jfiden. SO'D Icke .lleren189t'elTI8r!bebY~.

L;2,J. ",,-1 f,unk tpr1 cknIn~ b.tec):r.~ t omr'-.~. r!\ r Ictce bebygg...



1..!93. A. toat t 80S o!lt8.ttar m~d ~ beteokns t o~ride t Bkoln '!l1net2/' 

lämna. obeb7P;~d-.. r;~j" Or' I:" 1,~; !.~\ ~ :.;'

e 6.

~~u.
~. Inom o~r~d., IO~ enli~t ~ 1 ar ft~iYet ter bo.t.d8~nd.-

mAl, mt 'yen inred.. lok~ler f~r handel ocb ~ntY.rk.

~. U~r by~gn~Q.n~mnden pr~Y~r .~d8nt ay arkitektoni.k. .k&l

eller elJ..t n~dl~t, ~I ~indre aYYike188r trAn heJdbe8tK-~m8llern. 1

,ooh ~ fl .AMt b.t~ttende gr~n'8r lno~ olikA b8.t§m~81.eo~r{d.n

kunna tle4~1..~.

Tlllh~r Kungl. '~8J: te beslut

den 10 Repte:ftber 194.3.Kungl. 

J.oml'lUDlketlon8departetDentet,


