




§ 6:1. .Närvarokontroll 
 

§ 6:2. .Godkännande av dagordningen 
 

§ 6:3. .Utseende av justerare och tid för justering 
 

§ 6:4. .Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 6:5. .Anmälan om delgivningar 
 

§ 6:6. .Delegation av beslutanderätt till byggnadsnämnden presidium 
 

§ 6:7. .Bygglovalliansens årsrapport 2021 
 

§ 6:8. .Kommunstyrelsens beslut om att hantera hot, hat, våld - info 
 

§ 6:9. .Augustisammanträde – tid – samt eventuell båttur 
 

§ 6:10. .BOLBY 1:125 (DYVIKSRUNDAN 37) 
 Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga 
 

§ 6:11. .BOLBY 2:71 (VADHOLMAVÄGEN 5) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och carport 
 

§ 6:12. .EKHOLMEN 1:14 (EKHOLMEN 20) 
 Strandskyddsdispens för bygglovfri byggnad bastu samt ombyggnad  
 och utökning av brygga 
 

§ 6:13. Bygglov för fasadändring samt ändrad planlösning – redan utfört 
 

§ 6:14. .HUMMELMORA 1:77 (HUMMELDALSVÄGEN 28) 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av fritidshus 
 

§ 6:15. .HUSARÖ 2:24 (STORSKÄRET HUSARÖ 1) 
 Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av fritidshus  
 

§ 6:16. .HUSBY 2:115 (FALKES VÄG 20) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

§ 6:17. .Nybyggnad av komplementbyggnader - redan utfört 
 

§ 6:18. .INNEBY 3:85 (INNEBY KOBBVÄG 6) 
 Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad 
 

§ 6:19. .Tillsyn om olovligt byggande  
 

§ 6:20. .MARGRETELUND 16:1 (RÖDBOSUND) 
 Ombyggnad av befintlig brygga till småbåtshamn 
 

§ 6:21. .NORRÖ 1:36 (NORRÖ RINGVÄG 8 B) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av garage 
 
 



§ 6:22. .NORRÖ 1:81 (GARNSVIKSVÄGEN 4 B) 
 Tillbyggnad av brygga  
 

§ 6:23. .NORRÖ 2:51 (NORRÖ SJÖVÄG 14) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 6:24. .RUNÖ 7:91 (RALLARVÄGEN 32) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

§ 6:25. .STAVA 4:24 (PILVÄGEN 8) 
 Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av fritidshus och uthus 
 

§ 6:26. .STENSVIK 1:109 (BLANKAVÄGEN 1) 
 Nybyggnad av fritidshus samt rivning av fritidshus  
 

§ 6:27. .STENSVIK 1:16 (STENSVIKSVÄGEN 21) 
 Nybyggnad av enbostadshus 
 

§ 6:28. .Strandskyddsdispens för anläggande av brygga, olovligt utförd 
 

§ 6:29. .SVINNINGE 1:305 (NANTESVÄGEN 1 A) 
 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfällig bostad till och med 2027-03-31 
 

§ 6:30. .Tillsyn om olovligt byggande (brygga) 
 

§ 6:31. .VÄSTANBERG 1:58 (VÄSTANBERGSVÄGEN 9) 
 Tillbyggnad av komplementbyggnad  
 

§ 6:32. .ÖSTER-TRANVIK 1:62 (MELLAN TRANVIKSVÄGEN/STENSVIKSVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och garage 
 

§ 6:33. .ÖSTRA LAGNÖ 1:210 (SJÖHAGSVÄGEN 3) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus 
 

§ 6:34. .Övrig fråga 
 Till dagordningen har förts till en fråga om digitaliseringsarbete i andra kommuner, 
och i Österåkers kommun. Efter kort diskussion i ämnet anses frågan vara besvarad 
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