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1 room,

Mod B ootecknat ol!ll"åio f'år anvti.ndns e:r..dast fBr ooctndsändtlrnlll ,
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4 mom, Mod I:9 bot0clm.a.t o:car&ie cka.ll uteera induotripa'rlt och får ondact
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Med. U ooteck:aat onll."åde :fflr beby ;cd.s eadAot I.J.)d hus, san uppf"Oz-as frietlt-
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Inom mod ö oo~~oclmnt område flir huwdeyeg:aad i två v.a,n.in ..,"'r oj
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:rm.tomt än 6 :ootor.
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II eller III t olau:l.t omr.ldc får oyg~d uppf"draa med rosp.
· gor och icke tlll otörra höjd ä1il :r:csp. 7,6 och 10,8 mater.
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d siffra i romb ootookP....at; omr."1.do f'iir by&;.nnd up1lfir o.a till
höc,-st doa höjd i meter, som ail'f'ron angiver.
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Tak: får give.s ea lutni:.ng lrot horiso. td.pla.nct o.v hö::sst JO .:::rader.
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2 mom.
Med kors och prickar 11otockoo.t or.u.~1dtl :r.::.r iokG oobyg*;ue. llygglitldsrili.maden ii r dock modaiva uppf'oro: do av till blw.tdl1y~ hö an.do trarpln.u:s,
veranda, uthtw 9 6ur~ och dylik mindre e;"....:.t•dsb.:rwtcd, d::lroot dat är .f öronl.igt
mod ott prydligt och tmdrnlålsonligt babyg[JJ.ndo av kv'arte1-at,.
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l'.lQd Ö betecknat omrdde f&!: å varje tomt UPI1fäas ondast on

Inom rood ö bet~Dok:net omrflde f r å varje torat huwd.by&;rilld ioko upptaga störN aroal än 175 kvedrotmotar och oj mer än 1/5 e.v tomts yta.
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