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Datum

2017-03-06
Stadsarkitektkontoret
Charlotte Backstrom, 0221-252 89
cha riotte. backstrom @ koping.se

Galtens Samfallighetsforening
Ostra Sjovagen 3
731 91 KOPING

Hej!
Vi genomfor en informationskampanj till kommunens invanare angaende att det
ar hog tid att skicka in bygglovsansokan/anmalan till oss infor sommaren.
Det blir annons i Magazin 24, information pa kommunens hemsida samt i sociala
medier. Manga fritidshusagare bor inte permanent i kommunen och i ett forsok att
na aven dessa onskar vi er hjalp att sprida information bland medlemmama i er
forening.
Cm ni kunde sprida bifogad information via arsmoten, informationstavlor,
medlemsutskick, prata med medlemmar sa vore vi valdigt tackasamma.
Vi kan aven skicka informationen pa e-post till er om sa onskas.

Med Vanliga Halsningar
Stadsarktiektkontoret, bygglovsavdelningen

Postadress
Kopings kommun
731 85 Koping

Besoksadress
Kristinelundsvagen 4

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 78

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se
991-1215
stadsarkitektkontoret@koping.se

Org. nr
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Datum

2017-03-06
Stadsarkitektkontoret

Till sommarstugeforeningama i
Kopings kommun

Dags att soka bygglov infor sommarens projekt!
Nar varen och sommaren ar i antagande marker vi pa bygglovsavdelningen att
antalet bygglovsansokningar okar, och ar som storst under april - augusti.
Gar du i byggtankar och har tankt bygga under sommarledigheten ar det en god
ide att soka bygglov eller lamna in anmalan i god tid.

Senast den 30 april
Bygglov kravs till exempel om du ska bygga en inglasad altan, ett garage eller ett
plank. For att vara saker pa att fa beslut om bygglov innan sommar- och
semestertider maste din ansokan vara inlamnad hos oss senast den 30 april 2017.
Var noga med att den ar komplett ifylld for att undvika forseningar.

Du kan sjalv oka mojiigheterna till ettsnabbt besked genom att:
•

din ansokan ar komplett
det du vill bygga stammer med eventuell detaljplan for just ditt omrade
de ritningar du lamnar in ar fackmassigt utforda

Kontakt
Ansokningsblankett hittar du pa var webbplats, www.koping.se/bygglov.
For information om vad som ar bygglovspliktigt eller om du har ovriga fragor
ar du valkommen att kontakta oss pa stadsarkitektkontoret@koping.se eller
pa telefon 0221-253 47.
Med vanlig halsning
Stadsarkitektkontoret
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