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Förslaget är åskådliggjort å stadsplanekarta märkt

PL 1953 K I.

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

fastställd den 6 december 1946.

Kvarteren äro belägna i stadens norra del inom Marie-bergsområdet. 

De begränsas av Mariebergsgatan, Nyckelbergsvägen,

Odensvivägen och Väpnaregatan.

Tomterna nr l, 3, 6 och 7 i kvarteret Väpnaren äro bebygg-

da.

Förslaget har upprättats för att ge bebyggelsen i kvarte-

ret Bautastenen en mera öppen karaktär samt för att möjliggöra

uppförandet aven gårdsöverbyggnad på tomt nr 5 i kvarteretVäpnaren. 

Denna gårds överbyggnad är avsedd att inrymma ett

40-tal garageplatser, vilket är synnerligen önskvärt, enär

angränsande kvarter byggts utan några större utrymmen för ga-

rage och enär det är stor brist på garage i staden.

Köping den 25 februari 1953.

N. Hansson
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Einar 

Brenander

Stadsfullmäktiges sekreterare



Tillhör länsstyrelsens beslut den 15 augusti

1953, betygar; Västerås slott i landskansliet

Ex officio:

R. 

Svensson

STADS PLANEBES TÄMMELSER

TILLHÖRANDE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV

STADSPLANEN FÖR DEL AV KÖPINGS STAD

KV. BAUTASTENEN OCH KV. VÄPNAREN

UPPGJORT I FEBRUARI 1953

AV STADSARKITEKTKONTORET I KÖPING

§ l.
STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDN ING.Blggnadskvarter.

a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt

ändamål.
b) Med B betecknat område får användas endast för bostads-

ändamål.

Mom.l,.

§ 2.
MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom.2_.- Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas

endast på sätt, som för varje särskilt fall prövas lämpligt.

Mom. l.

§ 3.
BYGGNADSSÄTT.

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot

granntomt, där sådan gräns förekommer inom området.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppfö-

ras fristående.
Mom. 2.

§ 4.
VÅNINGSANTALq

Å med III betecknat område får byggnad uppföras med högst

tre våningar.
Mom. l.

Mom. 2. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras

med det antal våningar, som best ämmelserna angående byggnads
höjd möjliggöra. Dock får vindsinredning icke förekomma ovan

ett plan, beläget på den för byggnaden tillåtna största höj-

den.



§ 50

BYGGNADS HÖJD.

Å med III betecknat område får byggnad icke uppföras till

större höjd än 10,6 meter.

Mom.l.

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras

till högst den höjd i meter, som siffran angiver.
~om. 2.

Köping den 25 februari 1953.
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stadsfQllmäktiges i Köping beslQt

den 24 april 1953,§ 45, intygar:

Einar Brenander

Stadsfullmäktiges sekreterare.


