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TILL FÖRSLAG TILL JÄMKNING AV

STADSPLANEN FÖR DEL AV KÖPINGS STADKV. 

KVJ\lmDAl.ill1m OCH KV. KVARNSTEN:El~

UPPGJORT I SEPTELffiER 1952

AV S'!ADSARKITEKTKO~ORET I KÖPING

Förslaget är åskådliggjort å stadsplanekarta märkt

PL 1952 K VI.
Den för området gällande stadsplanen är av Kungl. Maj:t

fastställd den 6 december 1946.

Kvarteren äro belägna i stadens norra del inom ~:ariebergs-
området. De begränsas av Kvarngatan och Kölstaån.

Kvarteret Kvarnstenen är bebyggt med enfamiljshus. Kvarte-
ret Kvarndammen är bebyggt med ett trevåning~ bostadshus.

!/
Förslaget har upprättats fö~ att anpass& tomtgränserna till,terr~~~?E~Ji!:J:.+-~~~~a 

samt för ~tt 'ägare~till-d-;~-n~;dii~~st;;-
tomten i kvarteret Kvarnstenen ~t_talat att han__i_~ke ö~slcade ut-
öka sin tomt enligt gällande stadsplan.

Enär den obebyggda delen av kvarteret Kvarndammen är rela-
tivt liten, har det ansetts lämpligt lil_:),~Q"!!~~g~-i9~~~g~~ns~
ö~~~~mål på sådant sätt att parkområdet mellan kvarteren för-
flyttas så ~~_~~örre gårdsutrymme erhålles till den i kvarteret

l~varndammen befintliga fastigheten.

Köping den 21 september 1952.
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Tillhör 

stadsfullmäktiges i r6ping
beslut den 19 december 1952, § 153,
b e ';z 41' /"~~~~-<::~A:.-C-zi~~~

Stadsfullmäktiges sekreterare.
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STADSPLANEBEST Ä1n;JELSER

TILLHÖ~jDE FÖRSLAG TILL JÄMKNING AV

STADSPLA1~Eli FÖR DEL AV KÖPINGS STAD

ICV. ICVAm~DAJ;jJ,ooq OCH ICV. ICVARliS'rENEN

UPPGJORT I SEPTEUBER 1952

AV S'rADSARKIT~KONTOREf I KÖPING

§ l.
S'J:.ADSPL1WEOlIiRÅDETS ANvÄlTDNnrG.

~:i~~nadskvarte~.-
Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.
Ij1ARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.
BYGGNADSSÄTT.

Mom. l.
Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras

fristående. Dock få huvudbyggnader två och två sammanbyggas i

gemensam tomtgräns.

}110m. 2.
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras

fristående.

§ 4.
VÅNnrGSANTAL.

Å med II eller III betecknat område får byggnad uppföras med

respektive högst två och tre våningar.

§ 5.
BYGGNADS HöJD.

Å med II eller III betecknat område får byggnad icke uppföras

till större höjd än respektive 7,6 och 10,6 meter.

Köping den 21 september 1952.
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Tillhör stadsfullmäktiges i KBping
bes~ut n 19Ae~:~/ r 1952, § 153
betyga. //.-- '

Stadsfullmäktiges sekreterare.


