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KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid: Tisdagen den 22 maj 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. .Roslagsbanans ombyggnad - Information 
 

3. .Anmälan av delegationsbeslut 
 

4. .Delgivningsärenden 
 

5. .Ekonomisk uppföljning – April 
 

6. .Ny lag om bostadsanpassningsbidrag – Information 
 

7. .Tillgänglighetsprogram 
 

8. .Skolskjuts för 6-åringar i avvaktan på KF-beslut – interimistiska riktlinjer 
 

9. .Dataskyddsförordningen (dataskyddsombud) 
 

10. .Ny lagstiftning – Information 
 

11. .Sammanträdestider 2019 
 

12. .Studieutflykt augusti 2018 
 

13. .Revisionsrapport - Uppföljning och insyn 
 

14. .Revisionsrapport – Granskning av service och tillgänglighet 
 

15. .BAMMARBODA 1:154 (ALSVIKSVÄGEN 10) 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage 

 
16. .BOLBY 1:382 (LINANÄSVÄGEN 38) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av 3 enbostadshus  
 

17. .BOLBY 1:46 (ALPSTIGEN 2) 
 Nybyggnad av gäststuga och uthus 

 
18. .BOLBY 1:59 (LINANÄSVÄGEN 101) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus 
 

19. .BOLBY 1:74 (HÖGBOVÄGEN 3) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus 

 
20. .BRÄNNBACKEN 1:1 

 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

21. .BUREGÅRD 1:10 och KVARNEN 1:1 
 Strandskyddsdispens för anläggande av våtmark/damm (Dyviksdalsbäcken) 

 
22. .HJÄLMSÄTTRA 1:1 

 Uppförande av nätstation 
 

23. .Anmälan om olovligt uppsatta skyltar 
 

24. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 1:57 (FRIDHEMSVÄGEN  5B) 
 Nybyggnad av gäststuga/förråd - bygglovfri åtgärd 

 
 
 



25. .MARUM 1:153 (ARNÖ MELLANVÄG 5) 
 Tillbyggnad av fritidshus  

 
26. .NYBODA 1:3 

 Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus 
 

27. .RUNÖ 7:160 (RUNVÄGEN 10) 
 Nybyggnad av garage 

 
28. .RUNÖ 7:268 (STRÖMFALLSVÄGEN 10) 

 Inredning av bostadslägenhet i enbostadshus  
 

29. .SJÖKARBY 3:1 
 Nybyggnad av idrottsanläggning – Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

 
30. .SKOGS-YTTERBY 1:3 (BROMSEBYVÄGEN 79) 

 Nybyggnad av enbostadshus och ändring av befintligt fritidshus till gäststuga 
 

31. .Anmälan om olovligt byggande (vedskjul) 
 

32. .SKÅNSTA 2:171 (KANTARELLVÄGEN 12) 
 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av uthus 

 
33. .STAVA 4:161 (POPPELVÄGEN 31) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

34. .Anmälan om olovligt byggande  
 

35. .VÄSTRA LAGNÖ 1:165 (GETHOLMSVÄGEN 1) 
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt strandskyddsdispens för 
anläggande av brygga och pool 

 
36. .VÄSTRA LAGNÖ S:18 

 Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga 
 

37. .ÅBY 3:1 (KVISSLINGBYVÄGEN 56) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  

 
38. .Anmälan om förhållande på fastigheten (bostad i gäststuga) 

 
39. .ÄNGSVIK 1:1 

 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

40. ÄTTARÖ 1:2 
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga, muddring, strandskoning och 
uppläggning av muddermassor – Yttrande till mark- och miljödomstolen 

 
41. .Anmälan om ovårdad fastighet (byggavfall, fordon) - Informationsärende 

 
42. .ÖSTRA LAGNÖ 1:202 

 Förhandsbesked om nybyggnad av garage 
 
 
 


