
TECKENFÖRKLARINGAR OCH STADSPLANEBESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför det planeområde fastställelsen avser.

Stadsdelsgräns.

Gräns för kvarter, del av kvarter och område.

Instruktiv gräns för tomt eller byggnadsplats.

Stadsdelsnamn.

Kvartersnummer.

Tomtnummer, där tomtindelningen fastställts.

Namn på gata, öppen plats, byggnadsplaneväg, torg eller park.

För allmän gångtrafik reserverat gatuområde där fordonstrafik tillåtes till tomt som
ej har annan infart.

Del av kvarter eller område som bör planteras eller annars hållas i parkartat skick.

Byggnadsyta.

Byggnadsområde där romersk siffra anger det störste tillåtna antalet våningar
ovan mark och arabisk siffra anger det största tillåtna antalet m2 våningsyta. Inom
kvartersområde betecknat med Be, tillåtes våningsyta för garage, dock högst 30
m2 per bostadslokal, utöver angiven våningsyta.

Bokstaven g anger garage- eller källarvåningen som helt eller huvudsakligen är
belägen över markplanet och av vilken högst hälften får användas till bostads-
eller arbetsrum.
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Kvartersområde för egnahemsbyggnader och andra byggnader för högst två
familjer.

Kvartersområde för bostadshus i högst två våningar.

Kvartersområde för allmänna byggnader.

Parkområde.

Parkområde som bör iordningställas till kvarterslekplats. 

Eltransformator.

Område som bör reserveras för allmän ledning.

Härutöver gäller för kvartersmark betecknad med Be eller Bea följande
bestämmelser:

Understiger arealen på Bea-tomt 700 m2 får på tomten uppföras högst två
bostadslägenheter eller en bostadslägenhet och en affärs- eller kontorslokal. 
Överstiger arealen på Bea-tomt 700 m2 får på tomten uppföras bostadslägenheter
samt affärs- eller kontorslokaler.

För varje bostadslägenhet bör det förutom parkeringsutrymmen finnas minst 50
m2 obebyggd tomtmark.

Affärs- eller kontorslokaler får uppgå till högst hälften av det för tomten angivna
största tillåtna antalet m2 våningsyta.

Av den totalt utbyggda våningsytan får högst 1/3 utnyttjas för härbergerings-
eller turiständamål.

Där byggnadsrutans gräns sammanfaller med tomtgräns mot granne får
byggnaden uppföras i denna gräns eller på ett avstånd av minst 4 m från denna
gräns.

Vägg i tomtgräns mot granne bör utföras av stenmaterial såsom en brandmur
ovan tak och icke förses med fönster eller öppning. Takvattnet får icke rinna ut
över grannes tomt. Utbygges grund för byggnad, mur eller staket i tomtgräns
mot granne bör grunden utformas i samråd med grannen och utföras i enlighet
med av magistraten fastställd ritning över grundkonstruktion. 
Fasader till byggnader som sammanbygges i gemensam tomtgräns bör såväl till
arkitektonisk utformning som färgsättning harmoniera med varandra. 
Vägg, mur eller staket i tomtgräns mot granne bör mot grannen målas i vit eller i
annan av magistraten fastställd färgnyans.

Mur eller staket i tomtgräns mot granne får utan särskilt tillstånd av grannen
uppföras till en höjd av 170 cm ovan marknivå.

Förrän magistraten beviljar byggnadslov för byggnad i tomtgräns mot granne,
fastställer ritning över grundkonstruktion i tomtgräns mot granne eller
godkänner ritning över mur eller staket i tomtgräns skall berörda grannar höras.

Ägare till tomt med fasad i tomtgräns mot granne skall tillse att vägg mot granne
hålles i gott och vårdat skick. 
Ägare till tomt med fasad i tomtgräns mot granne äger rätt att utan ersättning
vinna tillträde till i fråga varande grannes tomtområde för utförande av
erforderliga underhållsarbeten på fasaden i den gemensamma tomtgränsen.
Uppstår härvid väsentligt men bör skälig ersättning utgå.

Tomt bör in till gårdsplanen äga en minst 3 m bred infart eller genomfartsöppning
i byggnad.

Tomt bör utbyggas till mist 1/2 av för tomten angivet största tillåtna antal m2
våningsyta.

Envåningsbyggnader får inom byggnadsrutan överskrida angiven våningsyta med
25 % av icke utnyttjad rätt att bygga källarvåning.

På tomten bör iordningställas bilplatser enligt det följande:

Bostäder 
          1 bilplats per påbörjad 70 m2 våningsyta, dock minst 1 bilplats per 
          bostadslägenhet

Kontorsutrymmen eller affärsutrymmen med direkt anslutande lagerutrymmen
ovan markplan
          3 bilplatser per 100 m2 våningsyta 


