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BESKRIVNING
~

TILL F~RSLAG TILL ÄNDRING AV

STADSPLM~EN ~R DEL AV KOPINGS STAD

KVARTERET SKP:DE

UPPGJORT I JUNI 1947

AV STADSARKITEKTKONTORET I KÖPING.

( Förslaget är åskådliggjort å stadsplanekarta märkt

PL 

1947 K I.

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

fastställd den 12 december 1922.

Kvarteret 

är beläget i stadens nordöstra del. Det begrän-

av Västeråsvägen, Granadavägen, Floragatan och Åkerbovägen.

Bebyggelsen 1 kvarteret och de 1 öster angränsande kvarte-

framgår av bifogade kartor.

Angränsande område väster om kvarteret är tänkt bebyggt

i enlighet med ävenledes bifogat stadsplaneförslag, som på

grund av riksvägsfrågan tillsvidare bordlagts av byggnadsnämn-

den.

Förslaget har upprättats för att för framtiden trygga ett

ändamålsenligt bebyggande av kvarteret och i anledning av att

ägaren till det markområde, som på stadsplanekopian betecknats

med blå färg, under hand framställt önskemål till byggnadsnämn-

den om att få uppföra ett tvåvåningshus på sin mark, vilket

byggnadsnämnden ställt sig tveksam inför med hänsyn till an-

gränsande byggnader vid Äkerbovägen.

Förslaget avser att utnyttja området för bostadsäIldamål.

K5ping den 30.6.1947.
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C1ItI~-- Tillhör Kungl.Maj:ts beslut
den 6 februari 1948
Stockholm i Kommunikationsdepar-
tementet Ex officio:

Nils Auren



S T ADSP LAUBES T Är,ifMELS ER

TILLH{jRANDE FORSLAG TILL ÄNDRING AV

STADSPLANEN FöR DEL AV KÖPINGS STAD

xv ARTERET SKADE

UPPGJ ORT I JilllI 1947

AV STADSARKITEKTKONTORET I KÖPING.

(: l §.

S TADS PLANE OMRlDET S ANVANDNING.

~lr;!,gnadskvar~er.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

2 §.

BYGGNADSSÄTT.

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

föras fristående.

:3 §.

HUSHÖJD.

Å med I och II beteolalat område får byggnad icke uppföras

till större hBjd än respektive 5,2 och 7.6 meter.

4 §.
V .l\N INGS AN T AL

l mom.

Å med I och II betecknat område får byggnad uppföras med

respektive högst en och två våningar.

2 mom.

1 med v betecknat område får utöver stadgat våningsantal vind

inredas.

5 §.

OMRÅDEN, SOM ICKE FÅ BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.



UND MiT AG .

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

må även inredas lokaler för handel och hantverk.

Köping den 30.6.1947.
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Tillhör Kungl.Maj:ts be$lut

den 6 februari 1948

Stockholm i Kommunikationsdepartementet

Ex officio:

Nil\3 Auren
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