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Det är viktigt att du redovisar storleken på din uteservering genom
att markera (måttsätta) bredd och
längd. Du ska även redovisa avståndet till gatan. (Avståndet ska vara
minst 1,7m så att det finns gott om
utrymme för passerande gångtrafikanter.)
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Rita in din uteservering med staket, möbler och planteringskrukor. Använd dig av symboler likt
de som finns på denna ritning.
Möblering
ska även vara i skala
Rita in din uteservering med staket,
för
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på tillgänglighet
och
möbler
och planteringskrukor.
Använd
framkomlighet.
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på tillgänglighet
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framkomlighet.
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Kom ihåg att alla möbler, plantering,
skyltar mm, ska rymmas inom
avgränsningen.
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* Kartunderlag
* Kartunderlagkan
kandudubeställa
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och
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digitalaritningsarkiv:
ritningsarkiv:
http://www.skovde.se/Bygga-bo--miljo/Bygglov--Byggregler/Arkivservice/
http://www.skovde.se/Bygga-bo--miljo/Bygglov--Byggregler/Arkivservice/
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