KALLELSE
Till Byggnadsnämndens sammanträde
Observera tiden!
Tid: Tisdagen den 29 augusti 2017 - kl. 10.00.
Plats: Konferensrummet Largen - plan 1 Alceahuset - Hackstavägen 22.
Övrigt: Grupperna träffas kl. 9.00 i konferensdelen - Alceahuset.

Enligt uppdrag:

Robert Blomdahl
Nämndsekreterare

1.

.Utseende av justerare och tid för justering

2.

.Anmälan av delegationsbeslut

3.

.Anmälan av delegationsbeslut - Bostadsanpassning - 2:a kvartalet

4.

.Delgivningsärenden

5.

.Budget 2018

6.

.Hastighetsbegränsning och omkörningsförbud på väg 276 - remiss

7.

.Parkeringsövervakning - informationsärende

8.

.BERGA 6:648 (EVERT LÖÖFS VÄG 1)
Marklov för ändring av marknivå samt uppförande av stödmur

9.

.BERGA 7:2 (CENTRALVÄGEN 15)
Ändrad användning av lokal

10. .BERGA 7:2 (CENTRALVÄGEN 15)
Ändring planlösning som påverkar brandskyddet
11. .BOLBY 1:58 (TRÄDGÅRDSVÄGEN 12)
Tillbyggnad samt ombyggnad av fritidshus
12. .BOLBY 1:87 (RAGVALDSMORAVÄGEN 40)
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga
13. .BOLBY 1:88 (RAGVALDSMORAVÄGEN 38)
Strandskyddsdispens för anläggande av altan samt renovering och tillbyggnad
av brygga
14. .DYVIK 46:7 (RÖRÄNGSUDDEN 18)
Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gäststuga och sjöbod
15. .EDÖ 1:30 (EDÖGÅRDSTIGEN 2)
Ändrad användning av del av lada till fritidshus
16. .EKTORP 2:9 (EKTORP 8)
Tillbyggnad av stallbyggnad
17. .FLAXENVIK 2:36
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga
18. .GILLMYRA 1:15 (SKJUTSBACKEN)
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
19. .GREGERSBODA 1:22 (ROO-GÅRD)
Nybyggnad av transformatorstation

20. .HACKSTA 4:24 (SKOGSSTJÄRNEVÄGEN 30)
Uppförande av stödmurar och ändring av marknivån
21. .HUSBY 3:3 (SVINNINGEVÄGEN)
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende
22. . Nybyggnad av fritidshus, redan utfört
23. .LERVIK 1:246 (FÄSTIGEN 14)
Tillbyggnad av enbostadshus
24. .LERVIKSTORP 1:2 (SKÄRDALAVÄGEN 54)
Nybyggnad av enbostadshus - ändring av lov
25. .MARGRETELUND 14:3 (GAMLA SKOLVÄGEN 27)
Nybyggnad av fritidshus
26. .MARGRETELUND 50:1 (RYDNÄSVÄGEN 6)
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga
27. .MJÖLKÖN 1:43 (ÄLGSLÄTTSVÄGEN 40)
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad
28. .MÖRTSUNDA 1:35 (VÄSBYVÄGEN 36)
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus samt fyra
övernattningsstugor
29. .NOLVIK 3:5
Strandskyddsdispens för ändrat nyttjande av del av brygga
30. .NORRÖ 2:153 (GARNSVIKSVÄGEN 24)
Nybyggnad av enbostadshus
31. .NÄS 7:15 – Täljöviken - Endast informationsärende
Nybyggnad av 29 st kedjehus, carportar med förråd, murar
(kvarter 2,3,4 och 8) samt en lekpark
32. .NÄS 7:15 – Täljöviken - Endast informationsärende
Nybyggnad av 9 kedjehus med tillhörande carport, 14 radhus, förråd till samt
anläggande av murar (kvarter 6 och 7)
33. .RUNÖ 5:4
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering avsedda som
personalbostäder
34. .RUNÖ 7:108
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende
35. .RUNÖ 7:153 (NÄSVÄGEN 11)
Nybyggnad av industribyggnad – ändring av lov, samt uppförande av stödmur

36. .RUNÖ 7:62
Ändring av bärande konstruktion
37. .RUNÖ 7:88
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggskylt
38. .RYDBOHOLM 2:1
Nybyggnad av teletorn och tre teknikbodar
39. .Anmälan om olovligt uppfört plank
40. .SVARTGARN 2:45 (SVAVELSÖVÄGEN 14)
Förlängning av befintlig brygga
41. .SVARTGARN 2:545 (SKÅVSJÖSTIGEN 2A)
Nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) - bygglovfri åtgärd
42. .SVARTGARN 2:579 (SKARPÄNGSVÄGEN 1B)
Nybyggnad av enbostadshus
43. .SÄBY 2:15 (NORRÖVÄGEN 2)
Förhandsbesked om nybyggnad av tvåbostadshus
44. .TUNA 3:198 (ÖSTRA KANALSTADEN)
Nybyggnad av flerbostadshus (kv. Flaggspelet)
45. .Anmälan om problem med dagvatten mm
46. .TUNA 7:99 (NORRA ÅSVÄGEN 28) – Endast informationsärende
Ändrad användning av enbostadshus till förskoleverksamhet
47. .TUNA 8:297 (RIDDARVÄGEN 172)
Uppförande av stödmur samt ändring av marknivåer
48. .TÄLJÖ 5:2 (BRAGEVÄGEN 2)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus, garage och
komplementbyggnad
49. .TÄLJÖ 5:3 (BRAGEVÄGEN 4)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
50. .Nybyggnad av enbostadshus – påbörjat byggnadsarbeten utan startbesked
51. .ÖSTRA LAGNÖ 1:141 (RÄVNÄSVÄGEN 13)
Strandskyddsdispens för uppförande av bygglovfri byggnad
52. .ÖSTRA LAGNÖ 1:98 och ÖSTRA LAGNÖ 1:108
Strandskyddsdispens för nedläggning av elkabel

