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BES'l'ÄMrotELSER tillhörandu
D-042-06
FÖRSLAG TILL STADSPLAN
fBr område s~der om Törnborgct 1
'l'ÖRNSKOGEN, VAXMORA
i Sollontuna kotU:lun
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:BY(r.~dsk"'artc~
Med B betecknat onråde får användas ondast för bostadsändaQål.

Med Ch bctecknat ocrådo får användas endast för såt~nt kOD-
norsiellt, socialt cllar kulturellt ändaDål som har anknyt-
ning till stadsdelscontruc och som ej kan ~örväntas medföra
sanitär olägenhet för närbocnde eller oljest sttSra trovnaden.
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S})ocialolJrådo~~
Mod Es betecknat ocrådo tår användas endast tör transforma-
torstation och därmed samhörigt ändamål.

Mod V botccknat ocråde skall utgöra vattonområdo som icke får
utfyllas eller överbyggas.

2 ~RK SOM ICKE_ELLER I ENDAST MINDRE OMF~TTNING_FÅR BEBYGGAS
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Med puIlktprickning botecknad roark får icke bebyggas.

Mcd korsprickning betecknad Dark får bebyegas endast mod ut-
hus, garage och dylika nindra sårdsbyggnauer.

PI med u betocknad Dark får ledningar för avlopp dragas UDdar

narkytan.

På ced x betecknad Dark inoc byggnadskvarter får icke vidtaG
grJOrdnincar SOD hindrar att området användes fijr allcän gång-
och cykcltrafik.",

~~4 BYGG~IADSSi~.f.'f.

mom 1 på ncd S bctccknat ottråde skall bygB'Dad uppföras i gräns Dot
granntomt där sådan 8~äns förekoDDer inaD områdct.

moln 2 På mod F bctccknat ocrådo skall huvudbyggnadcr uppföras fri-
ståendo.
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SÄRSKIL]}\ FÖRESIffiIFTER ANG. OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR OCH roR
ALLtWi TR:t.FIK
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På ced rocorsk siffra betecknat område far byggnad uppföras
Ded h6gst det antal våningar soa siffran anger.

På med n bctccknat oLlråde får vi~j icke inrcdas utöver an-
givct våningsantal.

§ 7 BYGGB:lDSHÖJD
DOD 1 På ned I och II betecknat områdo får ~vudbYagnad inaD del

ced resp. tilläcpning icko uppföras till större höjd än 3,6
resp. 6,6 Doter.

mOD 2 Pä med siffra i ro~b betocknat ororåde får byggnad uppföras
till don höjd 80~ siffran anger.?

Utfart må icke anordnas över ocrådcsgräns som jämväl beteck-
nats ced ofyllda cirklar.F-

Sollentuna i mars 1972

STADSARKI TEK TKO HO R&WII

Re i gun Thune
Planarkitekt
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