
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid: Tisdagen den 20 november 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 – Oktober 

 
5. .Byggnadsantikvarieuppdraget – Information från kommunens byggnadsantikvarie 

 
6. .Tillbyggnad av garage - redan utfört 

 
7. .BERGA 11:85 

 Ombyggnad av butik/lager till yogastudio/gym samt fasadändring 
 

8. .BERGA 6:682 
 Nybyggnad av flerbostadshus (norra kvarteret) 

 
9. .BOLBY 1:115 (RAGVALDSMORAVÄGEN 24) 

 Nybyggnad av fritidshus med två lägenheter, ett garage, båthus, tillbyggnad av  
 gäststuga och rivning av övriga befintliga byggnader samt strandskyddsdispens 
 för en bygglovfri byggnad 

 
10. .BOLBY 1:73 (LINANÄSVÄGEN 108) 

 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga 
 

11. .BOLBY 2:194 (HAMMARBACKEN 12) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  

 
12. .BOLBY 2:201 (LJUSTERÖVÄGEN 205) 

 Ombyggnad och ändrad användning av kiosk  till bostad 
 

13. .HUMMELMORA 1:8 (HUMMELMORAVÄGEN 61) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  

 
14. .Nybyggnad av garage - redan utfört 

 
15. .MARUM 1:113 (ARNÖVÄGEN 69) 

 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 

16. .MARUM 1:12 (ARNÖVÄGEN 8) 
 Strandskyddsdispens för ändring av brygga  

 
17. .MARUM 1:44 (MARUMS SÖDERLED 9) 

 Yttrande till Mark- och miljödomstolen  
 

18. .MELLANSJÖ 1:21 (MELLANSJÖVÄGEN 28) 
 Nybyggnad av samlingslokal 

 
19. .MELLANSJÖ 2:1 

 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 



20. .Tillbyggnad av enbostadshus (radhus) - redan utfört 
 

21. .RUNÖ 7:488 (SLUSSBROVÄGEN 78) 
 Utveckling av talan till Mark- och miljööverdomstolen  

 
22. .RYDBOHOLM 2:1 

 Nybyggnad av nätstation  
 

23. .SINGÖ 10:1 (ROSLAGSVÄGEN 126) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av ett enbostadshus  

 
24. .Anmälan om olovligt byggande  

 
25. .SVINNINGE 1:216 (BJÖRNHAMMARVÄGEN 25) 

 Uppförande av ställage för båtförvaring 
 

26. .SVINNINGE 7:194 
 Uppförande av transformatorstation N150508 

 
27. .TIMRARÖN 1:67 (TIMRARÖVÄGEN 2) 

 Yttrande till Mark- och miljödomstolen 
 

28. .TRÅSÄTTRA 1:461 (ANDVÄGEN 58) 
 Bygglovfri åtgärd - Tillbyggnad av huvudbyggnad  

 
29. .TUNA 7:167 (SJÖVÄGEN 12A) 

 Tillbyggnad av enbostadshus (med garage) 
 

30. .Tillsyn om förhållande på fastigheten  
 

31. .ÖSTRA LAGNÖ 1:204 (RAMSDALSVÄGEN 30) 
 Strandskyddsdispens för bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbyggnad  
 
 

 
 
 


