
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid: Tisdagen den 19 juni 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. .Delgivningsärenden  

 
4. .Ekonomisk uppföljning – Maj 

 
5. .Remissyttrande - förbud mot trafik med mopedbil samt cykel på väg 274 

 
6. .Yttrande - Utökad fartbegränsning i Svinningeviken 

 
7. .Remissyttrande väg E18 - förändrade hastighetsgränser TPL Frötuna - Kapellskär 

 
8. .Lokal trafikföreskrift - Gångfartsområde inom Söra södra samfällighet 

 
9. .Roslagsbanan och Åkersberga station – Information 

 
10. .Skolskjuts – återremitterat ärende i majnämnden 

 
11. .Ny lagstiftning – Information 

 
12. .Tillgänglighetsprogram 

 
13. .Information - Bygglovfrågor inför sommaruppehållet 

 
14. .BAMMARBODA 1:154 (ALSVIKSVÄGEN 10) 

 Nybyggnad av enbostadshus och garage 
 

15. .BERGA 6:78 (MUSKÖTVÄGEN 22) 
 Tidsbegränsat lov för ändring av bostad till kontor 

 
16. .BLEKUNGEN 3:31 (BLEKUNGSVÄGEN 7) 

 Nybyggnad av garage - delbeslut 
 

17. .BOLBY 1:59 (LINANÄSVÄGEN 101) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus 

 
18. .BOLBY 1:84 (GRUNDVIKSVÄGEN 24) 

 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 

19. .BOLBY 2:212 (LINANÄSVÄGEN 30) 
 Uppförande av plank  

 
20. .BOLBY 3:135 (ÖRANVÄGEN 40) 

 Tillbyggnad av fritidshus och uppförande av mur 
 

21. .BREVIK 1:68 (TOLVMANSVÄGEN 12) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 
 
 



22. .BRÄNNHOLMEN 1:3 (BRÄNNHOLMEN 3) 
Tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av komplementbyggnad samt 
strandskyddsdispens för komplementbyggnad med altandäck och 
strandskoning  

 
23. .FLAXENVIK 2:36 

 Bygglov för anläggande av småbåtshamn/tillbyggnad av befintlig brygga             
- Rättelse av beslut 

 
24. . Tillsyn om olovligt byggande - uppförda industritält och komplementbyggnader  

 - Sanktionsavgift 
 

25. .HUSBY 3:34 (TÄPPANS VÄG 19) 
 Tidsbegränsat lov för uppförande av industritält och komplementbyggnader 

 
26. .INGMARSÖ 2:3 

 Anläggande av båthamn med tillhörande båthus - Delbeslut 
 

27. .INGMARSÖ 2:3 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  

 
28. .MARGRETELUND 16:19 (RÖDBOSUNDSVÄGEN 14) 

 Uppförande av stödmur och markuppfyllnad 
 

29. .MARUM 1:33 (MARUMS BADVÄG 24) 
 Nybyggnad av gäststuga  

 
30. .MELLANSJÖ 2:1 

 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

31. .NOLVIK 3:1 
 Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus  

 
32. .NORRÖ 2:2 

 Förhandsbesked om nybyggnad av 3 enbostadshus  
 

33. NÄS 7:16 - INFORMATIONSÄRENDE 
Nybyggnad av 26 kedjehus, 1 radhuslänga med 5 lägenheter, 32 förråd   
samt ett orangeri (Kvarter 3, 5, 6, 8, 11) 

 
34. .NÄS 7:16 - INFORMATIONSÄRENDE 

 Nybyggnad av 6 radhuslängor med totalt 28 lägenheter och 29 förråd 
(Kvarter 7, 9, 2) 

 
35. .RUGGSÄTTRA 1:36 (ENAREVÄGEN 37) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

36. .STENSVIK 1:55 (SOLVIKSSLINGAN 3) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  

 
37. . Uppförande av murar - Byggsanktionsavgift 

 
 



 
38. .SÖRA 1:702 (FLORETTVÄGEN 18) 

 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

39. .SÖRA 1:754 (BADBERGSVÄGEN 10A) 
 Nybyggnad av garage/förråd 

 
40.  Rivning av bostadshus och uthus – Uttagande av byggsanktionsavgift 

 
41. .UGGLAN 1:60 (ÄPPELUDDSSTIGEN 12) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus  
 

42. .VÄSTRA LAGNÖ 1:16 (POSTVÄGEN 20) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av altan 

 
43. .VÄTTERSÖ 1:71 (STORA ASPÖN 5) 

 Nybyggnad av komplementbyggnad 
 

44. .ÖRSÖ 1:141 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga  

 
45. .ÖSTER-TRANVIK 1:4 

 Nybyggnad av bastu - strandskyddsdispens 
 
 
 


