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F6relaget är åskådliggjort på sta4eplanekarta märkt PL K III

1962.
F6r området gällande stadsplaner ha fastställt. av Kungl. Maj at

den 12 april 1951 samt av Länsetyrelsen den 12 maj 1959. och 4en

21 november 1960.

Omridet beBränsas i väster av K6lsta-An, i .6der av Furuvägen,

Dybecketorget, Dybeckevägen och Ringvägen samt i norr aven

130 kv-le4nins. Omridet eCder om Ringvägen är i 4et närmaste

tul l byggt i enlighet med gällande stadsplaner.

Kvarteret mellan Kölsta-ån och kvarteret Lingonet kan dock nu

icke bebyggas t6r r~1ga kostnader pi grund av mRrkene h6jd

i förhållande till Köleta-An. Detta kvarter har därt6r i etads-

planef6r.laget utlagts till park. I stället har ytterligare be-

byggelee f6reelagita i kvarteret Lingonet.

OmrI.det norr om Ringyägen ä,r obebyggt. Närma.t An utgör.. det

av åkermark 80m mot öster 6vergAr i nå«ot kuperad skogsterräng.

I generalplanet6r.laget är detta omride tänkt reserverat f6r

hyreshus. DA emellertid .taden .8knar mark för egnahemsbebyggel-

.e har det an.etts lämpligt att disponera detta område för egna-

hemsbebyggelse i anslutning till bebyggelsen sydost om omrA.det.

Hyreshus kommer de närmaste Aren att uppföras på Knrlsd81somrA-

det.
För den framtida boetadsbebygB:elsen PA8år förY'ärv av mark väster

om stadens planlagda område.

I stadsplanet6rslaget har ävenledes mark di.ponerats t6r en

bensinstation 8~t för allmänt ändamAl.. Sistnämnda omräde är

tänkt för en framtida småkyrka.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV

STADSPLANEN FÖR SKOGSBORG I KÖPING.~, 
~ePtember 19ti2 av

sta~~ark~ tekt S.A.R.

STADSPLANEBESTÄMMELSER ~

§ 1. STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING. \..1. 

Me,d A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.I. 

2. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål samt

för lokaler för gemensamma ändamål i den utsträckning byggnads-

nämnden prövar lämpligt.l. 

3. Med H betecknat område får' användas endast, för handelsändamål.l. 

4. Med Tm betecknat område får användas endast för bilserviceändamål.

§ 2. MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

§ 3. SÄKERHETOOMRÅDE
Med El betecknat område skall utgöra säkerhetsområde för elektrisk

högspänningsledning och får icke bebyggas.

§ 4. BY G GNAD SY TA

Med siffra inom parentes betecknat område får bebyggas med högst

det antal m2 bruttovåningsyta som siffran anger.

§ 5. BYGGNADSSÄTT

Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras

fristående eller' där byggnadsnämnden så finner lämpligt, med s.k

radhus eller kedjehus.

§ 6. VÅNINGSANTAL

Å med I, II eller ]II betecknat område får byggnad uppföras med

respektive en, två och tre våningar.

§ 1. BYGGNADS HÖJD

Å med I, II eller III betecknat område får byggnad icke uppföras

med större höjd än respektive 5,6, 1 och 10,2 meter.


