
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid: Tisdagen den 16 april 2019, klockan 17:00. 
 

Plats: Konferensrummet Largen - 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. .Anmälan av delegationsbeslut 
 

3. .Anmälan av delegationsbeslut - bostadsanpassning - 1:a kvartalet 2019 
 

4. .Delgivningsärenden 
 

5. .Ekonomisk uppföljning - mars 2019 
 

6. .Byggnadsnämndens delegationsordning 
 

7. .BAMMARBODA 1:32 (BAMMARBODAVÄGEN 129) 
 Tillbyggnad av fritidshus 

 
8. .BERGA 11:94 

 Ändrad användning av kontor till bostad 
 

9. .BERGA 11:94 
 Ombyggnad av flerbostadshus, ändrad användning av träfflokal till 
 lägenhet samt från cykelrum till träfflokal  

 
10. .BERGA 6:13 (MARGRETELUNDSVÄGEN 81) 

 Nybyggnad av flerbostadshus 
 

11. .Uppförande av stödmur - redan utförd 
 

12. .BETSÖ 1:36 (LILLA BRYGGVÄGEN 2) 
 Nybyggnad av fritidshus och två komplementbyggnader 

 
13. . BODA 1:69, 1:31, 1:17, 1:86 och S:2 

 Uppförande av stödmurar (tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser)  
 

14. .BOLBY 1:408 (LINANÄSVÄGEN 110) 
 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 

 
15. .Nybyggnad av fritidshus och gäststuga - redan utfört 

 
16. .Nybyggnad av enbostadshus - redan påbörjat 

 
17. .INGMARSÖ 3:26 (SKÄRET INGMARSÖ 5) 

 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

18. .MARGRETELUND 13:27 (MALMSKOGSVÄGEN 2) 
 Nybyggnad av enbostadshus och rivning av bostadshus och uthus 

 
19. .MJÖLKÖN 1:29 (STORUDDSSTIGEN 8) 

 Anläggande av spång mellan fritidshus och altan 
 
 

20. .MJÖLKÖN 1:84 (ÄLGSLÄTTSVÄGEN 46) 
 Strandskyddsdispens för bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbyggnad 

 



21. .MÖRTSUNDA 1:2 
 Uppförande av transformatorstation 

 
22. .NORRÖ 2:16 (GARNSVIKSVÄGEN 44) 

 Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad/garage 
 

23. .RUNÖ 7:263 
 Nybyggnad av bilhall (KIA Motors) 

 
24. .RYDBOHOLM 2:1 

 Nybyggnad av lagerhall och rivning av skärmtak 
 

25. .Anmälan om förhållande på fastigheten  
 

26. .SVINNINGE 1:324 (LINDGÅRDSVÄGEN 16) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 

 
27. .SVINNINGE 7:55 (LOTSVÄGEN 7) 

 Nybyggnad av gäststuga och garage 
 

28. .Tillsyn om olovligt byggande (sammanbyggt uthus) 
 

29. .VÄSTRA LAGNÖ 1:123 (LAGNÖVÄGEN 104) 
 Nybyggnad av förråd och rivning av förråd 

 
30. .VÄSTRA LAGNÖ 1:210 (LAGNÖVÄGEN 109) 

 Nybyggnad av fritidshus och carport/förråd samt rivning av byggnader 
 

31. .ÄTTARÖ 1:78 (NORRA GÅRDSLÖTSVÄGEN 24) 
 Tillbyggnad av garage 

 
32. .ÖRSÖ 1:147 (STORA PRACKHOLMEN 1) 

 Nybyggnad av komplementbyggnad samt strandskyddsdispens för 
 komplementbyggnad med trädäck, altandäck, badtunna och flaggstång 

 
33. .ÖSTANÅ 1:2 

 Nybyggnad av nätstation (Undskog) 
 

34. .ÖSTANÅ 1:2 
 Nybyggnad av nätstation (Styrmyra) 

 


