




 
§ 6:1.  Utseende av justerare och tid för justering 

 
§ 6:2.  Anmälan av delegationsbeslut 

 
§ 6:3.  Delgivningsärenden 
 
§ 6:4.  Månadsuppföljning 
 
§ 6:5.  Info om pågående planläggning 
 
§ 6:6.  Remissyttrande om hastighetsbegränsning på väg 276 - Norr om Singö 

handel 
 
§ 6:7.  Lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på del av 

Österskärsvägen 
 
§ 6:8.  Info om kommande byggnation (Runö gårds södra) 
 
§ 6:9.  BERGA 10:5 

Ombyggnad av flerbostadshus (balkongräcken, portar, omfärgning av 
fasad) 

 
§ 6:10.  BERGA 6:406 (LUFFARBACKEN 82) 

Nybyggnad av multisportanläggning 
 
§ 6:11.  TUNA 3:1 

Tidsbegränsat lov för nybyggnad av kiosk 
 
§ 6:12.  BOLBY 1:7 (LINANÄSVÄGEN 140) 

Om- och tillbyggnad av servicebyggnad till restaurang 
 

§ 6:13.  Nybyggnad av garage, murar, altan - redan utfört 
 

§ 6:14.  EDÖ 1:60 (EDÖGÅRDSTIGEN 17) 
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

 
§ 6:15.  FLAXENVIK 2:2 

Uppförande av staket 
 

§ 6:16.  FLAXENVIK 2:96 (EKHAMMARS SJÖVÄG 8) 
Nybyggnad av enbostadshus 

 
§ 6:17.  GRUNDVIK 1:78 (SAXARVÄGEN 4) 

Nybyggnad av gäststuga 
 

§ 6:18.  GÄRDSVIK 1:34 
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga 

 
§ 6:19.  HACKSTA 1:1 

Nybyggnad av vårdboende 
 



§ 6:20.  HACKSTA 1:20 (CENTRALVÄGEN 23) 
Nybyggnad av två enbostadshus 

 
§ 6:21.  HUSBY 4:27 (FÖRETAGSALLÉN 10) 

Ombyggnad av kontorsbyggnad till bed & breakfast 
 
§ 6:22.  INNEBY 3:4 

Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd 
 
§ 6:23.  MARSÄTTRA 1:49 (SUNDSMARAVÄGEN 19) 

Nybyggnad av enbostadshus 
 
§ 6:24.  MJÖLKÖN 1:16 (STORUDDSSTIGEN 5) 

Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av fyra 
komplementbyggnader 

 
§ 6:25.  RUNÖ 7:62 (SLUSSBROVÄGEN 62) 

Ombyggnad av kvartersgård till bostad 
 
§ 6:26.  SKÅNSTA 2:67 (STEKELVÄGEN 20) 

Tillbyggnad av enbostadshus 
 
§ 6:27.  SVAVELSÖ 1:22 (SVAVELSÖSLINGAN 36) 

Tillbyggnad av enbostadshus 
 
§ 6:28.  Nybyggnad av gäststuga/bastu och brygga - redan utfört 
 
§ 6:29.  Anläggande av brygga och uppförande av båthus - redan utfört 
 
§ 6:30.  Tillsyn förhållande på fastigheten (stökig tomt) 
 
§ 6:31.  TIMRARÖN 1:5 

Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 
§ 6:32.  TUNA 10:47 (GENERALSVÄGEN 94) 

Uppförande av sopkärl 
 
§ 6:33.  TÄLJÖ 1:141 (FREJVÄGEN 43) 

Inredning av verksamhet i källare 
 
§ 6:34.  VÄSBYSTRAND 1:3 (TALLUDDSSTIGEN 4) 

Nybyggnad av garage 
 
§ 6:35.  Anmälan om förhållande på fastigheten (bostad i förråd) 
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