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STADSARKITEKTKDNTORET

BESKRIVNING TILLHÖRANDE FÖRSLAG

TILL STADSPLAN FÖR DEL AV SÖDRA

JOHANNISDAL I KÖPING, VÄST~UNLANDS LÄN

(PL K VII-66)

r

I söder ansluter planförslaget till en stadsplan fastställd

av länsstyrelsen den 15 maj 1963 i övrigt gäller utomplans-
\

bestämmelser fastställda av länsstyrelsen den 26.1 1963

gällande fr.o.m. 1.1 1964.

Planförslaget ersätter ett äldre stadsplaneförslag upprättat

i juli 1964, ej fastställt av länsstyrelsen.

Planförslaget omfattar ett område om ca 3,6 hektar obebyggd

åkermark och är beläget i stadens norra del omedelbart norr

om en 130 kv-elledning och öster om Kölstaån.

Området ansluter till Ringvägen med en tänkt ny vägsträckning.

Det avses att bebyggas med radhus i två våningar utan källare

och med uppställningsplats för bilar.

Husen skall betjänas med en gata som utformas med vändplats.

på områdets nordvästra del finnes en kulle med vackert träd-bestånd, 

som föreslås utlagd till grönområde.

Vatten- 

och avloppsledningar skall kopplas på från bostadsområdet

i 

söder.

Grundkartan har upprättats av stadsingenjörskontoret i Köping.

Köping den 21 mars 1966

t!tt.t.tl,?~~~ ~-Sture Granberg

Arkitekt S.A.R.
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STAD SPLANEOMRÅDET S ANVÄNDNING

Med B betecknat område får användas endast för
\

bostadsändamål

§ 2.
Mom. 1. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom. 2. Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

med uthus.

BYGGNADSSÄTT

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i

gräns mot granntomt där sådan gräns förekommer inomområdet.

VÅNINGSANTAL

Å med II n betecknat område får byggnad uppföras med

högst två våningar. Utöver angivet våningsantal får

vind icke inredas.

BYGGNADSHÖJD
Å med II n betecknat område får byggnad icke uppföras

till större höjd än 7,6 meter.

TAKLUTNING

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst

30°.
Antaget av stadsf~llmäktige i
Köping den 30 j~ni 1966, § 91
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