
BESKRIVNING.

1
Förslaget är åskådliggjort på stadsplanekarta märkt PL K IV

19620

Området som till stor del icke, är stadsplanelagt är beläget i

stadens norra delo Genom detsamma går väg nr 608 tillOdensvi.

Området begränsas i öster av Bondgårdsvägen och Hagagatan. Inorr 

ansluter det till nybebyggelsen på Skogsborg.

För 0mrådet gällande stadsplaner ha fastställts av Kungl.

Maj:t den 1506 1945 och den 12.4 1957 samt av länsstyrelsen den

14.7 1953, 17.3 1958 och den 20.6 19620
Området är huvudsakligast bebyggt med äldre byggnader. Inom

A III området ligger en folkskola, som beräknas bli utbyggd

med gymnastiksalar och bespisningslokaler.

Förslaget har upprättats för att förse området med stadsplan

samt för att ägaren ti,ll stadsägan nr 1270 uttalat önskemål

om att få bebygga sin mark med hyreshus i anslutning till be-

byggelsen på Skogsborg.
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Tillhör länsstyrelsens beslut
den 15 maj 1963, betygar;
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Tillhör länsstyrelsens beslut
den 15 maj 1963, betygar;
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FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR BOND-

GARDSBERGET I KÖPINGo
Upprättat i oktober 1962 av

..;Vk~ ,v Stalsarkitekt SoAoRo

~

[

r,

()

STADSPLANEBESTÄMMELSE~.
§ 1. STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING~

Mom. 1. Byggnadskvarter.

a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt

ändamål.

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

ändamål.

Mom. 2. Specialområden.

Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke

får utfyllas eller överbyggas.

§ 2. MARK SOM ICKE F 1R BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark få icke bebyggas.

§ 3. SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE O:MR1DEN FÖR ALLMÄN TRAFIK.

Inom med Vz betecknad del av vattenområde får allmän gatu-

trafik framföras på bro över vattneto

§ 4. BYGGNADSSÄTT.

l med F betecknat område skall byggnad uppföras fristående.

§ 5. BYGGNADSYTA.

Med siffra inom parentes betecknat område får b~byggas med

högst det antal m2 bruttovåningsyta som siffran anger.

§ 6. VlNINGSANTALo

Mom. 1. l med.!, II eller III betecknat område får byggnad uppföras.

med respektive högst en, två och tre våningar.

§ 7. BYGGNADSHOJD.
Å med I, II eller III betecknat område får byggnad icke upp-

föras till större höjd än respektive 4,6,7,0 och 10,2 metero

§ 8. UTFARTSFÖRBUD/.

l med fyllda trianglar markerad områdesgräns må in- och ut-

fart ej anordnas.


