




§ 9:1. Utseende av justerare och tid för justering  
 

§ 9:2. Närvarorätt  
 

§ 9:3. Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 9:4. Anmälan av delegationsbeslut – Bostadsanpassning 3:e kvartalet 
 

§ 9:5. Delgivningsärenden 
 

§ 9:6. Månadsuppföljning - September 
 

§ 9:7. Remissyttrande  hastighetsbegränsning vid Kulla vägskäl 2581-40825-2017 
 

§ 9:8. Lokal trafikföreskrift – hastighetsbegränsning Storängsvägen 
 

§ 9:9. Miljömålsarbetet – information 
 

§ 9:10. Översyn av delegationsordningen avseende samhällsbetalda resor 
 
§ 9:11. 

 
Julbord 

 
§ 9:12. BO 1:2 

Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 9:13. Nybyggnad av uthus samt anläggande av trappa, mur och och plank - redan utfört 
 

§ 9:14. Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus –  
Yttranden till mark- och miljödomstolen 

 
§ 9:15. GÄRDSVIK 1:34 

Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus ("Skogshägnan") 
 

§ 9:16. GÄRDSVIK 1:34 
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus ("Rullstugevägen") 

 
§ 9:17. Tillsyn om anläggande av väg inom strandskyddat område 

 
§ 9:18. HUSARÖ 4:94 (KÅLHOLMEN HUSARÖ 1) 

Nybyggnad av komplementsbyggnad 
 

§ 9:19. INGMARSÖ S:10 (SUMPHAMNEN) 
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  

 
§ 9:20. INNEBY 3:32 (SÖDERSKOGSVÄGEN) 

Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

§ 9:21. INNEBY 3:41 (STORA GÅSSKÄR 1) 
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga  

 
§ 9:22. LERVIK 1:5 (ORANJEHOLMEN 14) 

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig brygga 
 

§ 9:23. MARGRETELUND 1:4 (STORA MOSSÖN 1) 
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga och nybyggnad av trädäck 

 
§ 9:24. MARUM 1:18 (LJUSTERÖVÄGEN 138) 

Strandskyddsdispens för uppförande av staket 
 



§ 9:25. MARUM 1:353 (MARUMS SÖDERLED 1) 
Nybyggnad av enbostadshus  

 
§ 9:26. Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus med framtida 

avstyckningar - Yttrande till mark- och miljödomstol – Mål nr P 3032-17 
 

§ 9:27. NORRÖ 2:46 (GARNSVIKSVÄGEN 37) 
Nybyggnad av garage med gästrum och förråd 

 
§ 9:28. NORRÖ 2:52 (NORRÖ SJÖVÄG 29) 

Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus – rättelse av beslut 
 

§ 9:29. NYBODA 1:30 (DYVIKSVÄGEN 79A) 
Nybyggnad av enbostadshus  

 
§ 9:30. RYDBOHOLM 2:1 

Nybyggnad av teletorn och tre teknikbodar – rättelse av beslut 
 

§ 9:31. SVAVELSÖ 1:75 (SVAVELSÖVÄGEN 37B) 
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  

 
§ 9:32. Tillsyn om förhållande på fastigheten 

 
§ 9:33. TUNA 7:8 (SJÖVÄGEN 15) 

Uppförande av stödmurar samt marklov för markförändringar 
 

§ 9:34. TÄLJÖ 2:18 (HAGBYVÄGEN 8) 
Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage och 
växthus/cykelförråd samt uppförande av plank 

 
§ 9:35. Nybyggnad av tvåbostadshus - byggsanktionsavgift 

 
§ 9:36. Nybyggnad av tvåbostadshus - byggsanktionsavgift 

 
§ 9:37. Nybyggnad av tvåbostadshus - byggsanktionsavgift 

 
§ 9:38. VIRA 2:42 (WIRA HAGVÄG 9) 

Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 9:39. ÖRSÖ 1:83 (ÖRSÖVÄGEN 39) 
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  

 
§ 9:40. ÖSTER-TRANVIK 1:38 (STRÖMSUDDSVÄGEN 3) 

Nybyggnad av gäststuga 
 

§ 9:41. Anmälan om förhållande på fastigheten (anläggande av parkeringsplats och 
uppställning av arbetsfordon) 

 


































