








 
 

§ 2:1 .Utseende av justerare och tid för justering 
 

§ 2:2 .Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 2:3 .Utbildning 2018 
 

§ 2:4 .Verksamhetsberättelse 2017 
 

§ 2:5 .Skolskjutsärende 
 

§ 2:6 .SJÖKARBY 3:1 
 Nybyggnad av idrottsanläggning  
 

§ 2:7 .BACKEN 1:1 (ÄNGSVIKSVÄGEN 1) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  

 
§ 2:8 GRINDMOSSEN 1:38 (STARRMYRSVÄGEN 10) 

Nybyggnad av garage, rivning av garage/förrådsbyggnad samt ändring av 
marknivåer  

 
§ 2:9 HACKSTA 1:21 och HACKSTA 1:81 (CENTRALVÄGEN 21 B och C),  

Nybyggnad av carport samt tillbyggnad av bostadshus med förråd 
 

§ 2:10 Tillsyn om olovligt byggande (båtförvaring) 
 

§ 2:11 Tillbyggnad av sjöbod samt uppförande av brygga - redan utfört 
 

§ 2:12 MJÖLKÖN 1:11 (STORUDDSSTIGEN 17) 
Nybyggnad av gäststuga 

 
§ 2:13 Uppförande av plank - redan utfört 

 
§ 2:14 SMEDBY 19:323 (MÖNSTRINGSVÄGEN 68) 

Tillbyggnad av radhus  
 

§ 2:15 STENSVIK 1:76 (SOLVIKSVÄGEN 4) 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage, gäststuga, bastu och 
förråd, flytt av två befintliga uthus samt redan utförda markåtgärder med 
väg och utfyllnad garagegrund 

 
§ 2:16 SVARTGARN 2:178 (HÄSTÄNGSUDDSVÄGEN 2C) 

Nybyggnad av garage/gäststuga 
 

§ 2:17 Tillsyn om olovligt byggande – brygga – samt ansökan om 
strandskyddsdispens för brygga 

 
§ 2:18 SVINNINGE 1:98 (NANTESVÄGEN 52) 

Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

§ 2:19 Tillsyn om olovligt byggande (stödmurar och markuppfyllnader) 
 

§ 2:20 TUNA 3:113 
Anläggande av parkering  



 
 

 
§ 2:21 TUNA 3:145 

Anläggande av parkering  
 

§ 2:22 TUNA 3:79 
Anläggande av parkering  

 
§ 2:23 TÄLJÖ 1:43 

Nybyggnad av bod och vindskydd samt anläggande av trädäck/brygga  
och spång 

 
§ 2:24 VÄSBYSTRAND 1:123 (VÄSBYSTRANDSVÄGEN 37) 

Nybyggnad av komplementbyggnad 
 

§ 2:25 VÄSTRA LAGNÖ 1:25 (LILLA SUNDSHOLMSVÄGEN 10) 
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 

 
§ 2:26 ÄPPLARÖ 1:35 (HALLONSTENARNA VÄSTERSKÄRET 3) 

Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 

§ 2:27 ÖSTANÅ 1:15 (KOPPARNÄS 1) 
Förhandsbesked om nybyggnad av 3 enbostadshus – rättelse av beslut 

 
§ 2:28 ÖSTRA LAGNÖ 1:195 (ÖSKALLSVÄGEN 18) 

Nybyggnad av fritidshus och garage 
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