
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid: Tisdagen den 22 oktober 2019 - kl: 17.00. 
 
Plats: Konferensrummet Viren plan 1 i Alceahuset - Hackstavägen 22. 
 
Grupperna träffas innan sammanträdet om så överenskommits. 
 
 
 
Enligt uppdrag: 
Robert Blomdahl 
Nämndsekreterare 
  



 
1. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
2. .Godkännande av dagordningen 

 
3. .Anmälan av delegationsbeslut - bygglov - september 2019 

 
4. .Anmälan av delegationsbeslut - Bostadsanpassning - 3:e kvartalet 

 
5. .Delgivningsärenden 

 
6. .Ekonomisk uppföljning - september 

 
7. .Sammanträdestider 2020 

 
8. .Kompletterande budgetdokument 

 
9. .BAMMARBODA 1:154 (ALSVIKSVÄGEN 10) 

 Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd 
 

10. .BAMMARBODA 1:159 
 Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus  
 

11. .BROTTÖ 1:14 (STORA RÄVSÖN 9) 
 Nybyggnad av gäststuga och förråd samt strandskyddsdispens för 
bygglovfria åtgärder 
 

12. .FLAXENVIK 2:2 
 Nybyggnad av bastu 
 

13. .HUSARÖ S:1 (HUSARÖ BRYGGA 1) 
 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga 
 

14. .INGMARSÖ 1:227 (DJURGÅRDSVÄGEN 17B) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

15. .RYDBO 2:2 (RYDBOVÄGEN 29) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

16. .Om- och tillbyggnad av fritidshus – Rättelse av avgift 
 

17. .STAVA 4:169 (ALSTIGEN 6) 
 Nybyggnad av enbostadshus och rivning av fritidshus 
 

18. .SVARTGARN 2:208 (BRODDSTIGEN 16) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga  
 

19. .SVAVELSÖ 1:102 (SVAVELSÖVÄGEN 35A) 
 Nybyggnad av garage/gäststuga 
 

20. .SVINNINGE 3:13, SVINNINGE S:14 (VÄSTERSKÄRSRINGEN) 
 Strandskyddsdispens för utökning av brygga 
 



21. .Anmälan om olovligt byggande (uthus) 
 

22. .TRÅSÄTTRA 1:120 (NORRA SKOGSRUNDAN 91) 
 Ändring av enbostadshus (fasad)  
 

23. .Anmälan om olovligt anlagd parkeringsplats 
 

24. .UGGLAN 1:25 (FLAGGUDDSSTIGEN 13) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 
 

25. .VÄSBYSTRAND 1:115 (NILS SÖDERSTRÖMS VÄG 24) 
 Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och uppförande av mur samt 
rivning av fritidshus och gäststuga  
 

26. .Tillsyn om förhållande på fastigheten 
 

27. .VÄSTRA LAGNÖ 1:219 (POSTVÄGEN 1) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga  
 

28. .VÄTTERSÖ 1:13 (VÄTTERSÖ 2) 
 Nybyggnad av gäststuga  
 

29. .VÄTTERSÖ 1:13 (VÄTTERSÖ 2) 
 Nybyggnad av klubbhus och anläggande av tennisbana 
 

30. .ÄTTARÖ 1:4 (KYLEGÅRDEN 1) 
 Anläggande av grusad yta för upplag 
 

31. .ÖSTANÅ 1:12 (ÖSTANÅVÄGEN 24) 
 Anläggande av husvagns- och båtuppställningsplats 
 

32. .ÖSTRA LAGNÖ 1:73 (LAGNÖVÄGEN 164) 
 Strandskyddsdispens för bygglovfria åtgärder 
 

 


