




 
§ 10:1  Utseende av justerare och tid för justering 

 
§ 10:2  Beslut om närvarorätt 

 
§ 10:3  Anmälan av delegationsbeslut 

 
§ 10:4  Anmälan av delegationsbeslut i ärenden om bostadsanpassning  

 
§ 10:5  Delgivningsärenden 

 
§ 10:6  Ekonomisk uppföljning – September 2016 

 
§ 10:7  Avtalsförlängning samhällsbetalda resor 

 
§ 10:8  Upphandling parkeringsövervakning - informationsärende 

 
§ 10:9  Omfördelning inom investeringsbudget från hastighetsplan till 

trafiksäkerhet- och tillgänglighetsprojekt på stationsområdet 
 

§ 10:10  Digital nämndshantering - informationsärende 
 

§ 10:11  Internkontroll - informationsärende 
 

§ 10:12  Tillägg till nämndens delegationsordning 
 

§ 10:13  Byggnadsnämndens beslutande berednings- och sammanträdesdagar 2017 
 

§ 10:14  Anmälan om förhållande på fastigheten - avskrivning 
 

§ 10:15  Tillsyn om olovligt byggande (terrass) 
 

§ 10:16  BOLBY 1:386 (HELIKOPTERÄNGEN) 
Nybyggnad av teknikhus och marklov för två sopkasuner 
 

§ 10:17  Uttagande av byggsanktionsavgift 
 

§ 10:18  BOLBY 18:69 (BOLBYVÄGEN 14) 
Ombyggnad av lokal samt fasadändring 
 

§ 10:19  BOLBY 2:214 (LILLSTRÖMSVÄGEN 18) 
Nybyggnad av enbostadshus och garage 
 

§ 10:20  GRINDTORP 1:15 (KVISSLINGBYVÄGEN 83) 
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd 
 

§ 10:21  Ändring av bärande konstruktion – redan utfört 
 

§ 10:22  HUSARÖ 1:58 (HUSARÖ LOTSBERGSVÄGEN 10) 
Nybyggnad av gäststuga och rivning av uthus 
 

§ 10:23  HUSBY 3:3 (SVINNINGEVÄGEN 48) 
Strandskyddsdispens för modulbostäder 
 

§ 10:24  HUSBY 4:15 (SÅGVÄGEN 43) 
Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
 
 



§ 10:25  INGMARSÖ 2:42 (KÄRRVRETSVÄGEN 4) 
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus med framtida avstyckning 
 

§ 10:26  Anmälan om olovligt uppsatta skyltar – rättelse av mottagare 
 

§ 10:27  Uppförande av mur - redan utfört 
 

§ 10:28  RUGGSÄTTRA 1:15 (RÖVARHOLMEN) 
Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage 
 

§ 10:29  RUNÖ 7:108 (ROSLAGSVÄGEN) 
Tidsbegränsat lov för uppförande av reklamskyltar - förnyelse 
 

§ 10:30  SIARÖ 2:17 (SIARÖ SKATEN 4) 
Strandskyddsdispens för uppförande av staket 
 

§ 10:31  SIARÖ 2:6 (SICILIEN SIARÖ 1) 
Strandskyddsdispens för uppförande av staket 
 

§ 10:32  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastuflotte – redan utförd 
 

§ 10:33  Anmälan om olovligt byggande 
 

§ 10:34  STAVA 4:161 (POPPELVÄGEN 31) 
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 10:35  Anmälan om olovligt byggande - avskrivning 
 

§ 10:36  Anmälan om olovligt byggande 
 

§ 10:37  Föreläggande om borttagande av skyltar - avskrivning 
 

§ 10:38  Föreläggande om borttagande av olovligt uppförande av skylt - avskrivning 
 

§ 10:39  Anmälan om olovligt byggande 
 

§ 10:40  TUNA 3:1 (ÖSTER OM ÅKERS KANAL – VID TENNISHALLEN) 
Förlängning av tidsbegränsat lov för nybyggnad av förråd/container 
 

§ 10:41  VÄSTRA LAGNÖ 1:215 (HAVSBADSVÄGEN 6) 
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning 
 

§ 10:42  Starttid byggnadsnämndens novembersammanträde 
 




















































