
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid: Tisdagen den 24 april 2018 - kl 17.00 
 
Plats: Konferensrummet Largen - plan 1 i Alceahuset - Hackstavägen 22 
 
Övrigt: Grupperna träffas kl 16.00 i konferensdelen i Alceahuset 
 
 
Enligt uppdrag: 

 
 
 

Robert Blomdahl 
Nämndsekreterare 
  



 
1. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
2. .Anmälan av delegationsbeslut 

  
3. .Anmälan av delegationsbeslut - Bostadsanpassningsbidrag 

 
4. .Delgivningsärenden 

 
5. .Ekonomisk uppföljning – Mars 

 
6. .Kommunens exploateringschef om kommunens markfrågor - info 

 
7. .Stadsarkitekten reflekterar - Info 

 
8. .Lokalförsörjning - rapportering - Info 

 
9. .Delegation till MHE/avlopp 

 
10. .Gallringsplan 

 
11. .Svar på två medborgarförslag gällande skolskjuts 

 
12. .Riktlinjer gällande skolskjuts för 6-åringar 

 
13. .Info gångpassage/övergångsställe 

 
14. .Trafiksäkerhetsprogram + info STRADA (statistik trafikolyckor) 

 
15. . Remissyttrande om fartbegränsning i Furusundsleden 

 
16. . Remissyttrande om hastighetsbegränsning på väg 1043 (Västra Lagnö, Ljusterö) 

 
17. . Remissyttrande - Hastighetsbegränsning på del av väg 1037 

 
18. . Revidering av tättbebyggt område enligt Trafikförordningen  

 
19. .Bryggstatus i Svinninge 

 
20. .ANNEBERG 1:10 (KÅRBODAVÄGEN 37) 

 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

21. Nybyggnad av uthus - redan utfört 
 

22. .BERGA 9:2 (VÄPNARVÄGEN) 
 Nybyggnad av 20 st enbostadshus och carport med förråd 
 

23. .BETSÖ 1:42 (ASKEN BETSÖ 3) 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig brygga 
 

24. .BETSÖ 1:9 (LILLA BRYGGVÄGEN 1) 
 Nybyggnad av växthus  
 



25. .BOLBY 1:150 (TVÄRVÄGEN 12) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 

26. .BOLBY 1:181 (LINANÄSVÄGEN) 
 Tidsbegränsat lov för upplag  
 

27. .BOLBY 1:249 (EKSTRÖMS VÄG 22) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

28. .Anmälan om förhållande på fastigheten (störande verksamhet) 
 

29. .BOLBY 2:32 (EDSVIKSVÄGEN 6) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga 
 

30. .BOLBY 3:33 (ÖRANVÄGEN 52) 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig brygga 
 

31. .Anmälan om olovligt byggande  
 

32. .FLAXENVIK 2:36 
 Bygglov för anläggande av småbåtshamn/tillbyggnad av befintlig brygga 
 

33. .FÅGLARÖ 1:139 (FÅRHAGEN 10) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad  
 

34. .HUSARÖ 2:21 (STORA HALSHOLMEN 1) 
 Uppförande av nätstation samt uppförande av skylt  
 

35. .HUSARÖ 2:22 (HUSARÖ KASTHOLMSSTIGEN 9) 
 Nybyggnad av gäststuga - delbeslut 
 

36. .HUSBY 2:113 (FREDSBORG) 
 Nybyggnad av skola och förskola med tillhörande uthus 
 

37. .INGMARSÖ 1:118 (NYBYGGSVÄGEN 44) 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus och för nybyggnad  
 av komplementbyggnad  
 

38. .Tillsyn om olovligt byggande (ridhus) 
 

39. .LERVIK 1:184 (LÅNGGÄRDESVÄGEN 11) 
 Tillbyggnad av fritidshus  
 

40. .LERVIK 1:233 (VALLVÄGEN 15) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

41. .Tillsyn om olovligt byggande  
 

42. .MARUM 1:376 (LJUSTERÖVÄGEN 126 C) 
 Nybyggnad av garage  
 

43. .MELLANSJÖ 1:85 (VÄSTANSJÖVÄGEN 34) 
 Nybyggnad av tvåbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd 



 
44. .MELLANSJÖ 1:86 (VÄSTANSJÖVÄGEN 32) 

 Nybyggnad av tvåbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd 
 

45. .MELLANSJÖ 1:87 (VÄSTANSJÖVÄGEN 30) 
 Nybyggnad av tvåbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd 
 

46. .MELLANSJÖ 1:88 (VÄSTANSJÖVÄGEN 28) 
 Nybyggnad av tvåbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd 
 

47. .NORRÖ 2:14 (NORRÖ SJÖVÄG 27) 
 Strandskyddsdispens för bygglovfri byggnad 
 

48. .NORRÖ 2:6, NORRÖ 2:2 (NORRÖVÄGEN 27) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

49. .NÄS 7:18 
 Nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd 
 

50. .NÄS 7:19 
 Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt en mur 
 

51. .RUGGSÄTTRA 1:5 (RUGGSÄTTRAVÄGEN 9) 
 Uppförande av transformatorstation 
 

52. .RUGGSÄTTRA 1:6 (ENAREVÄGEN 62) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av 3 enbostadshus  
 

53. .RUNÖ 7:120 (RALLARVÄGEN 43) 
 Till- och ombyggnad av affärsbyggnad  
 

54. .RYDBOHOLM 2:1 
 Nybyggnad av ekonomibyggnad med verkstads- och kontorsdel 
 

55. .SIARÖ 1:44 (STORSTUGAN SIARÖ 3) 
 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad - bygglovfri åtgärd 
 

56. .SINGÖ 10:1 (ROSLAGSVÄGEN 126) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

57. .SVARTGARN 2:103 (SVINNINGEVÄGEN 102) 
 Nybyggnad av 5 st tvåbostadshus  
 

58. .SVARTGARN 2:198 (BRODDSTIGEN 3) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

59. .SVARTGARN 2:552 (SVAVELSÖVÄGEN 40 C) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

60. .TUNA 9:160 (VINKELVÄGEN 3) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad - bygglovfri åtgärd  
 
 



61. .Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga - redan utfört 
 

62. .VÄSTRA LAGNÖ 1:213 (KALVBACKSVÄGEN 14) 
 Strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga 
 

63. .VÄSTRA LAGNÖ 1:24 (LILLA SUNDSHOLMSVÄGEN 8) 
 Nybyggnad av bastu och förråd 
 

64. .ÄLGÖN 1:62 (ELGÖSLINGAN 29) 
 Nybyggnad av förråd/bastu 
 

65. .ÄLGÖN 1:64 (ELGÖSLINGAN 25) 
 Nybyggnad av komplementbyggnader 
 

66. .ÖRSÖ 1:29 (ASPVIKSVÄGEN 48) 
 Tillbyggnad av fritidshus, till- och ombyggnad av fritidshus samt strandskyddsdispens för 
 uppförande av bygglovfri bastu 
 

67. .ÖSTANÅ 1:28 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

 


