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TILL FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV

STADSPLAlI1.'N FOR MARIEBERGSOMRÄDET

I KÖPINGS ,STAD

UPPGJORT I AUGUSTI 1945

AV STADSARKITEKTKONTORE~ I KöPING.

Förslaget är Åskådliggjort å stadsplanekarta märkt PL

1945 K III.

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

fastställd den 15 juni 1945.

Området är beläget i stadens nordvästra del invid Köpings-ån.

Förslaget har upprättats i anledning av att det kartmate-

rial, som legat till grund för den gällande stadsplanen,

visat sig felaktigt, och emedan det vid planens utstakande

visat sig lämpligt att företaga mindre justeringar av grän-

serna.

Köping den l september 1945.
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Antagen av stadsiullmill.tice i l~öping den 27 septeu-

ber 1945 betygar~ » /
~ L A-t.. /~~~ ~ ~

stadsft.llmf1:tices Gcy,.reterare.
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STAD SPLANEBES TÄMME~ER

TILLHOruu{DE FORSLAG TILL ÄNDRING AV

STADSPLANEN FOR MARIEBERGSOMRÄDET

I KOPINGS STAD

UPPGJORT I AUGUSTI 1945

AV ~TADSARKlTEKTKONTORET ~ KÖPING.

§ l.

STADSPLANEOL~ETS ANVÄlmNING.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.

BYGGNADSSÄTT.

Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus, som upp-

föras fristående eller ock två med varandra samm~byggda i

gemensam tomtgräns.

§ 3.

HUSHtjJD.

Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppf5ras

till st5rre h5jd än respektive 5,2 och 7,6 meter.

§ 4.

VÅNINGSANTAL.

Å med I eller II betecknat område får byggnad uppf5ras med

respektive h5gst en och två våningar.

§ 5.

OMRÅDEN t SOM ICKE ELLER ENDAST DELViS FÅ BEBYGGAS.

Med punktprickning bet~cknat område får icke bebyggas.

§ 6.

OMRÅDEN, SOM SKOLA HÅLLAS TILLGÄlfGLIGA FVR SÄRSKILT

ÄNDAMÅL.

Å med u betecknat område få anordningar icke vidtagas, som



hindra underjordiska, allmänna ledningars framdragande

och underhåll.

§ 7.

UNDAJITAG.

Inom område, som enligt § l är angivet för bostadsändamål,

\
må även inredas lokaler för handel och hantverk.

K5ping den l september 1945.
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Anta{Jr18. av stadcfu1lI:1lJ.ktice i KlipinG den 27 scptem-ber 

1945 betygar:

L At /~~~-tt:--~'~'"
StadsfullI:1äJctiges sel~reterare.
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