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§ 11:8 .Skolskjutsärenden för avgörande 
  

§ 11:9 .Delegationsbeslut gällande skolskjuts 
  

§ 11:10 Remissyttrande - Sänkt hastighetsbegränsning på väg 1043,  
Lagnövägen, Ljusterö. 
  

§ 11:11 .ANNEBERG 1:23 (KÅRBODAVÄGEN 61) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

§ 11:12 .BODA 1:82 (LILLBODAVÄGEN 4) 
 Nybyggnad av enbostadshus 
 

§ 11:13 .EKHOLMEN 1:1 
 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus  
 

§ 11:14 .FLAXENVIK 2:10 (FLAXENVIKS BRYGGVÄG 10) 
 Nybyggnad av gäststuga/bastu och anläggande av brygga 
 

§ 11:15 .INGMARSÖ S:10 
Förhandsbesked om anläggande av gästhamn med tillhörande 
servicebyggnader 
 

§ 11:16 .INNEBY 3:4 
 Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus 
 

§ 11:17 .LERVIK 1:183 (LÅNGGÄRDESVÄGEN 9) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

§ 11:18 .MELLANSJÖ 2:10 (SKALLBARAVÄGEN 26) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus 
 

§ 11:19 .RUNÖ 7:163 (NÄSVÄGEN 17) 
 Ändring av kontorsbyggnad till skola (Fredsborgsskolan) 

 
§ 11:20 RYDBO 2:3 (RYDBOVÄGEN 23) 

Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 11:21 RYDBOHOLM 2:1 (RYDBOVÄGEN 101) 
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar och uppställning av containrar 

 



§ 11:22 .SJÖKARBY 1:5 (KVISSLINGBYVÄGEN 6) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av gruppbostad (LSS-boende) 
 

§ 11:23 .STAVA 4:196 (SJÖBERGSVÄGEN 20) 
Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage och nybyggnad av gäststuga 
 

§ 11:24 .STAVA 4:58 (POPPELVÄGEN 2) 
 Nybyggnad av snickeri samt bullerplank 
 

§ 11:25 .SVARTGARN 2:85 (SVAVELSÖVÄGEN 31) 
 Uppförande av murar och stödpålning samt marklov - delbeslut 
 

§ 11:26 .SVINNINGE 7:194 
 Uppförande av återvinningsstation 
 

§ 11:27 .Tillbyggnad av enbostadshus (med bastu och förråd) – byggsanktionsavgift 
 

§ 11:28 .TIMRARÖN 1:66 (TIMRARÖVÄGEN 4) 
 Nybyggnad av hotell  
 

§ 11:29 .TIMRARÖN 1:67 (TIMRARÖVÄGEN 2) 
Nybyggnad av byggnad med bostad och kiosk samt komplementbyggnad 
 

§ 11:30 .TIMRARÖN 1:68 (TIMRARÖVÄGEN 6) 
 Nybyggnad av hotell  
 

§ 11:31 .Tillsyn förhållande på fastigheten - lovföreläggande  
 

§ 11:32  VÄSTRA LAGNÖ S:17 och VÄSTRA LAGNÖ 1:153 
 Strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor 
 

§ 11:33 .VÄTTERSÖ 1:111 (LILLA ASPÖN 14) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 

§ 11:34 .ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:107 (BAMMARBODAVÄGEN 2) 
 Nybyggnad av lagerbyggnad 
 

§ 11:35 .ÖSTANÅ 1:47 (ÖSTANÅVÄGEN 11) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  

 
§ 11:36 .ÖSTANÅ 1:48 (ÖSTANÅVÄGEN 13) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 11:37 ÖSTER-TRANVIK 1:4 (STAVESTRÖMS BRYGGA) 
Strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck 
 

§ 11:38 ÖSTRA LAGNÖ 1:188 (RAMSDALSVÄGEN 35) 
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och garage 
 

§ 11:39 ÖSTRA LAGNÖ 1:27 (JOFFSVIKEN 20) 
Nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad altan och anläggande 
av spång 
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