
PLK II:2

STADSARKITEKTKONTORET

Tillhör 

länsstyrelsens beslut
den 17 oktober 1967, betygar~iO

~

BESKRIVNING tillhörande förslag

till 

ändring och utvidgning av stadsplanen

för DEL AV NIBBLESBACKE

(Kv. Skogsbrynet, Södra delen).i 

Köping, Västmanlands länPL 

K II 1967

Planförslaget omfattar ett område för vilket utomplansbestämmelser
I,gäller 

tillämpade från och med den l januari 1964 för Köpings stad.

Det gränsar till en stadsplan fastställd av länsstyrelsen den lfebruari 

1966 och till en stadsplan fastställd av länsstyrelsen

den 17 januari 1967.

Området består av c:a 3,3 hektar obebyggd åkermark.

Och är beläget omedelbart sydväst om Kihlmansgatan i stadens västradel.

Förslaget innebär bebyggelse för bostadsändamål i tre våningar med

centraltvätt i en våning, samt ett område för lågstadieskola avsedd

att täcka behovet av dessa lokaler för boende i Kv Nygård och

Kv. Skogsbrynet.

Bilplatsbehovet till bostadsbebyggelsen är tillgodosett genom

garage- och parkeringsplatsero

Kihlmansgatan föreslås avslutad med vändplats vid Kristinelunds-vägen. 

En gång- och cykelförbindelse skiljer bostads- och skolom-

rådet åt. Förslaget överensstämmer med skiss till dispositionsplan

för Nibblesbacke, vilken är under utarbetande och som underhand

redovisats för länsmyndigheterna.

Vatten- och avloppsledningar finnes framdragna i Kihlmansgatan.

Grundkartan har upprättats av Stadsin_genjörskontoret i Köping.

Köping i mars 1967

~~~~1~~?:~:te~i~~t~Sture Granberg

Arkitekt S.A.R.
Antaget av Stadsfullmäktige i Köping
den 29 juni 1967 § 106~~~:~:~~t::~

Stadsfullmäktiges sekreterare
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STADSPLANEBESTÄMMELSER tillhörande förslag

till ändring och utvidgning av stadsplanen

för DEL AV NIBBLESBACKE

(Kv. Skogsbrynet, Södra delen)

i Köping, Västmanlands län
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§ l.
STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING

BYGGNADS KVARTERMom. 

l. Med A betecknat område tår användas endast för allmänt

ändamål.Mom. 

2. Med B betecknat område får användas endast för bostads-

ändamål.Mom. 

3. Med G betecknat område får användas endast för garage-

ändamål.

§ 2.
MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.
VÅNINGSANTAL

Å med I, II eller III betecknat område får byggnad upp-

föras med respektive högst en, två och tre våningar.

§ 4.

BYGGNADS HÖJD

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

uppföras till större hö,jd än respektive 3,5, 7,0 och

9,2 meter.

Köping i mars 1967

~G~~~
Arkitekt S.A.R.

Antaget av Stadsfullmäktige i Köping

den 29 juni 1967 § 106=A.~
Stadsfullmäktiges sekreterare


