
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

OBS! Ändrad tid på grund av bussutflykt efter sammanträdet. 

Tid: Tisdagen den 28 augusti 2018 - kl 09.30 

Plats: Konferensrummet Largen - plan 1 i Alceahuset - Hackstavägen 22 

Övrigt: Grupperna träffas kl 08.30 i konferensdelen i Alceahuset 

 

Information gällande bussutflykten 

Lunch: Gemensam lunch kl. 12.00 

Avfärd: Från Alceahuset kl. 12.45 

Åter: Alceahuset cirka kl.17.00 

 
 
Enligt uppdrag: 

 
 

Eva Gullberg  
Bygglovsamordnare 
  



 
1. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
2. .Anmälan av delegationsbeslut 

 
3. .Anmälan av delegationsbeslut - Bostadsanpassningsbidrag 

 
4. .Delgivningsärenden 

 
5. .BAMMARBODA 1:159 

 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

6. .BERGA 11:97 (HÖJDVÄGEN 13), (BERGA 11:1) 
 Nybyggnad av flerbostadshus  

 
7. .Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av arbetsbodar - redan utfört 

 
8. .BODA 1:28 (ROSLAGSVÄGEN 221 C) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

9. .GALLBODA 1:115 (SOFIEBERGSVÄGEN 2) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus 

 
10. .HACKSTA 1:13 (SKOGSSTJÄRNEVÄGEN 26) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av gruppboende (LSS-boende)  
 

11. .HUMMELMORA 1:63 
 Nybyggnad av garagehall 

 
12. .HUMMELMORA 1:65 (TOMTEBERGAVÄGEN 9) 

 Nybyggnad av fritidshus  
 

13. .HUSBY 2:77 (HUSBYSTIGEN 4) 
 Bygglovfri åtgärd - Tillbyggnad av huvudbyggnad  
 

14. .HUSBY 3:6 (SÅGVÄGEN 32) 
 Om- och tillbyggnad av industribyggnad  

 
15. .Anmälan om förhållande på fastigheten (pråm på allmän plats) 

 
16. .INGMARSÖ 1:224 (BRÄNNÄNGSVÄGEN 101 A) 

 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 

17. .INGMARSÖ 1:225 (BRÄNNÄNGSVÄGEN 101 B) 
 Nybyggnad av båthus, tillbyggnad av fritidshus och uthus samt nybyggnad av brygga 

 
18. .Ändring av båthamn - delvis redan utfört 

 
19. .INGMARSÖ 2:115 (BÅTDRAGSVÄGEN 2 A) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

20. .INGMARSÖ 2:54 (BÅTDRAGSVÄGEN 14) 
 Ändring av kapellmakeri till gäststuga 



21. .LERVIK 1:107 (LERVIKSVÄGEN 105) 
 Tillbyggnad av fritidshus  

 
22. .LERVIK 1:14 (ORANJEHOLMEN 9) 

 Nybyggnad av fritidshus och gäststuga samt rivning av befintliga byggnader 
 

23. .LERVIK 1:183 (LÅNGGÄRDESVÄGEN 9) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  

 
24. .Tillbyggnad av gäststuga och installation av eldstad - redan utfört 

 
25. .Tillbyggnad av carport/förråd - redan utfört 

 
26. .Tillsyn om olovligt byggande  

 
27. .MELLANSJÖ 1:20 

 Nybyggnad av hotell/vandrarhem 
 

28. .MELLANSJÖ 2:1 
 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  

 
29. .RUGGSÄTTRA 1:36 (ENAREVÄGEN 37) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

30. .RUNÖ 7:466 (SLUSSBROVÄGEN 58) 
 Nybyggnad av komplementbostadshus - bygglovfri åtgärd  

 
31. .SMEDBY 19:1 

 Anläggande av aktivitetspark samt parkering  
 

32. .SMEDBY 19:553 
 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende  

 
33. .TIMRARÖN 1:59 (LILLA TIMRARÖN 1) 

 Nybyggnad av fritidshus och två gäststugor 
 

34. .TRÅSÄTTRA 1:607 (KUNGSFÅGELVÄGEN 3) 
 Tillbyggnad av enbostadshus (takkupa) 

 
35. .VÄSBYSTRAND 1:94 (KNEKTUDDSVÄGEN 37) 

 Nybyggnad av gäststuga  
 

36. .VÄSTRA LAGNÖ 1:177 (ANNELUNDSVÄGEN 6) 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig brygga 
 

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

38. .ÄLGÖN 1:17 (ELGÖSLINGAN 129) 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga  

 
39. .ÖSTANÅ 1:30 (ÖSTANÅ GÅRD VÄSTRA TRÄDGÅRDSFLYGELN 1) 

 Nybyggnad av enbostadshus och delvis rivning av garage 
 



40. .ÖSTANÅ 1:30 (ÖSTANÅ GÅRD ÖSTRA FLYGELN 1) 
 Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus 

 
41. .ÖSTANÅ 1:30 (ÖSTANÅ GÅRD ÖSTRA TRÄDGÅRDSFLYGELN 1) 

 Ombyggnad av orangeri till bostad 
 
 

 
 
 


