




 
§ 5:1. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
§ 5:2. .Godkännande av dagordning 

 
§ 5:3. .Anmälan av delegationsbeslut 

 
§ 5:4. .Delgivningsärenden 

 
§ 5:5. .Ekonomisk uppföljning - April 

 
§ 5:6. .Tematisk ÖP – Kust och skärgård - info 

 
§ 5:7. .”Attefallbyggnader” – information 

 
§ 5:8. .Delegation till presidiet – juli månad 

 
§ 5:9. .BERGA 11:20 (CENTRALVÄGEN 7) 

 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende samt rivning av byggnad 
 

§ 5:10. .BERGA 6:642 (DANSBANEVÄGEN 3) 
 Nybyggnad av cykelskjul - ändring av lov 
 

§ 5:11. .BOLBY 18:115 (INTILL SVEDLANDET) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 5:12. .DYVIK 7:1 (LILLBODAVÄGEN 50) 
 Nybyggnad av två uthus  
 

§ 5:13. .HACKSTA 1:82 (CENTRALVÄGEN) 
 Nybyggnad av förråd  
 

§ 5:14. .HUMMELMORA 1:53 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två fritidshus  
 

§ 5:15. .INGMARSÖ 1:75 (NORRUDDSVÄGEN 6) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga 
 

§ 5:16. .INGMARSÖ 2:49 (VID RAMSDAL) 
 Nybyggnad av fritidshus  
 

§ 5:17. .LAPPDAL 2:2 (LAPPDALS GÅRD 1) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

§ 5:18. .MARGRETELUND 1:7 (ALSKÄRET 17) 
 Nybyggnad av bastu och tillbyggnad av brygga 
 

§ 5:19. .MARUM 1:149 (TUSKÖVÄGEN 4) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 5:20. .NYBODA 1:36 (DYVIKSVÄGEN 79B) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 



§ 5:21. .NYBODA 2:1 (NYBODA GÅRD 1) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 5:22. .NYBODA 2:1 (NYBODA GÅRD 1) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus 
 

§ 5:23. .RUGGSÄTTRA 1:27 (ENAREVÄGEN 35) 
 Nybyggnad av två gäststugor 
 

§ 5:24. .RUNÖ 7:108 
 Tidsbegränsat lov av säsongskaraktär för uppställande av en container 
 

§ 5:25. .RYDBOHOLM 2:1 (ROSLAGSVÄGEN 36) 
 Strandskyddsdispens för två padelbanor 
 

§ 5:26. .RYDBOHOLM 2:1 (RYDBOHOLMS GÅRD STENSVRETEN 1) 
 Nybyggnad av ridhus och stall 
 

§ 5:27. .Föreläggande om borttagande av bryggdel - avskrivning 
 

§ 5:28. .SVINNINGE 1:311 (LINDGÅRDSVÄGEN 18) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga  
 

§ 5:29. .TIMRARÖN 1:17 
 Anläggande av brygga 
 

§ 5:30. .TÄLJÖ 3:12 (TÄLJÖVÄGEN 8) 
 Nybyggnad av enbostadshus och rivning av fritidshus 
 

§ 5:31. .VÄSTRA LAGNÖ 1:53 (POSTVÄGEN 25) 
 Tillbyggnad av gäststuga  
 

§ 5:32. .ÄLGÖN 1:6 
 Tillbyggnad av brygga  
 

 




