
qu.~ h.; ~.'il-

Tillhör 

länsstyrelsens beslut
den 15 november 1961, betygar;

Ex officio:
,. ,4 ../

LÄNSARKITEKTKONTORET
I

VÅSTMANLANDS LÅN
VÅSTERAs

IGunnar 

Eriksson;
D Nr..

,/

"0..1.. '111
--iii 11481 .y.altla~ID._~ töE Ialm8bi&ll
1 Kol 8Ook- oob '0.- 1 .aet88ft1aa4. lie.
Upprät'.' 8. l"~_~"k_oD\oI'8' i 'Ia'..a.
1 Januari 1961. \

,.

f'

li31!;1I!!1~
V61" 0..&4., n... ..C-cl. ""1' 4ea 21 OkWH.. 1960

fa.'.'llla .t84.,l_.
Det Da tnala... la4ri888t8nlap' iaMb&r 10b ..., ey.'..

tl'la t..'.WI. ."'8;>IM la 8184... at68tac ay ut lokala p--
aI,.t ocb "&ami- ...t..'.tUlu aa u- 1 , at' aD-
,a... ".'.4eca\o1'Da 1808 1841"""80-'48' till akta.l1 tt.-
__l... '14 i..baJ' la4r1ncetöI'81...' J.t1I. 31Ma1.8 .y ta.\-
8Ull.. plaNt' ..11e. e11- pl.'-n oola --ta.. bO9\a48Ou&4.n
.tik jl8kai88 ay t..t$Wl4a ,. _Uu oRM- t61' bo9'.4.-
184..&1 och tö..."'. h bu' ialact. .~. 081-&4. ey.." tÖI"
, tOI'88.1'.'e'108. LikfJ08 1 t..'.\lU4 .\a48plu II' _1'14.'
huaaeatlip8 ey.." att "_~8 M4 11'111«88848 ...681...
bo e ,ad."'" ..tU846 YI84. 11I4r1_f81'81...' är .-HDa' ...
t3l"'~.a4. ooh p"".kM"'. .."-a- ooh ...lopp8le4niA18".

"'.!IIi. i 38ft~961.

Ilar! 

~~

Ordf.



LÄNSAR K lTEKTKONTORET
I

V ÄSTMANLANDS LÅN
VÅSTERÅS

Tillhör länsstyrelsens beslut
den 15 november 1961, betygar;

Ex officio:

4~~~H~
/Gunnar Friksson/

D Nr...

rör.lag till
IItriu .Y ..1 BY aba.DIAD" rö.1I1"'B 11.

i 101 _ok.. ooh Jr.-- i y "1884. lb.

Vpprl".t .Y 11.~~k1t.k'koa\O..t 1 ya.t 1 .1aauari 1961.

S'lAD~:PLAIDEsrlDF.L5EJ

aoa. l

_.2

§MtI2.-oaI'A4.'. allYl84n1u
II; .pdekYarter
a.4 J "'.oUat 081"&4. til' .a4a8" "'1'184.. tIr keta48iD4a.&1.

§Q~illIK14.a
aH S. "'Mkaat o""'. tir ..., .Dlae. tÖI' 'raa,tona_r-
e"'i.. oob a Jbtörliat ~~..&1.

c
Im .~ 1agfAr ta.by aM puDktpnouiq .'.otu4 _~k tu 1ok. beb7

§ ,.
r Maå tör u'hu. ooh bl.

M.t koreprlokD1ac be'eOk'" aart tir beb7"" e84.., ...U'h..,
ca ooh .,11ka ala4re ",.pa"er.

§ 4.
glzaiilAa töNskd,'er leD4e 081'&4- f§r 1141&181

1 804 11 ""OkUd. .art f A icke "14""8 anord.D1aaar 8. hindra
t~~. .11.. ..4erb&11 a" U84..30~i.ka allml..a 1e4aiDla..

i ,.
.51«884.8&"
A aed I' "'..k8a' oarl4e 8kola buu4'7 r appt8n8 hi.ta.ad..



-2 -

Kom. 

l

Kom. 

2

Kom, 

~

110m. 4

§ 6.
Antal bYi1.~ader och bYi1.i1.nadsYta ä tomt.

Å tomt som omfattar med F beteoknat omräde fär endast en huvud-

byggnad uppfijras.1 

med F beteoknat omräde fär huvudbyggnad icke upptaga större
2

areal än 150 m .1 

med korsprickning betecknat omräde fär endast en gA.rdsbygg-

ad uppföras.1 

med korsprickat omräde fAr byggnads 7ta icke upptaga större
2

areal än 40 ..

~ 7.

Kom. l

Våningsantal

1 med I betecknat område fAr D1ggnad uppföras med högst en

Kom. 

2

YMing.1 

med y betecknat område får utöver angivet Yåningsantal vind

inredas.

§ 8,

Mom. 

l

2

Mom..

,

By~gnad!höj41 

med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till

större höjd än 5,6 meter.

l med Es betecknat område får byggnads höjd icke överstiga 3 meter.

Å med korspriokat område får byggnad icke uppföras till större

höjd. än 3 meter.

§ 9.,

Antal lägenheter

l med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera

än två lägenheter, I gärdsbyggnad får bostad icke inredas.

Ordf. mäktige


