




 
§ 4:1. .Närvarokontroll 

 
§ 4:2. .Godkännande av dagordningen 

 
§ 4:3. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
§ 4:4. Attestförteckning för räkenskapsåret 2022 - Extraärende 

 
§ 4:5. .Ekonomisk uppföljning - Mars 

 
§ 4:6. .Pågående planläggning - information 

 
§ 4:7. .Anmälan av delegationsbeslut - BYGGLOV 

 
§ 4:8. .Anmälan av delegationsbeslut - BAB - 1:a kvartalet 2022 

 
§ 4:9. .Anmälan om delgivningar 

 
§ 4:10. .Digitaliseringsarbetet - information 

 
§ 4:11. .BAMMARBODA 1:25 (ALSVIKSVÄGEN 1) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av ett enbostadshus  
 

§ 4:12. .EKHOLMEN 1:13 (EKHOLMEN 18) 
 Strandskyddsdispens för bygglovfri byggnad 
 

§ 4:13. .FLAXENVIK 2:41 (FLAXENVIKSVÄGEN VID FLAXENVIK OCH EKHAMMAR) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 4:14. .GILLMYRA S:1 
 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

§ 4:15. .INGMARSÖ 3:26 (SKÄRET INGMARSÖ 5) 
 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus med altan 
 

§ 4:16. .MARGRETELUND 62:1 (KUNGSBACKSVÄGEN 27) 
 Ändrad användning till hemmarestaurang i del av enbostadshus 
 

§ 4:17. .Olovligt uppförd skylt  
 

§ 4:18. .SKEPPSBOL 1:61 (NORRA PLACERINGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av 2 st enbostadshus (norra placeringen) 
 

§ 4:19. .SKEPPSBOL 1:61 (SÖDRA PLACERINGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av 2 st enbostadshus (södra placeringen) 
 

§ 4:20. .SKOGS-YTTERBY 1:7 (BROMSEBYVÄGEN 110) 
 Nybyggnad av förråd och maskinhall 
 

§ 4:21. .Strandskyddsdispens för anläggande av brygga och kaj – Avskriva föreläggande 
 
 



§ 4:22. .Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbostadshus – Neka slutbesked 
 

§ 4:23. .Nybyggnad av 7 st parhus (14 st lgh) – Uttagande av byggsanktionsavgift 
 

§ 4:24. .Nybyggnad av 3 radhuslängor (19 lgh) och 4 parhus med 8 lgh –  
 Uttagande av byggsanktionsavgift 
 

§ 4:25. .VÄSBYSTRAND 1:23 (VÄSBY BADSTIG 4) 
 Tillbyggnad av fritidshus  
 

§ 4:26. .VÄSTRA LAGNÖ 1:118 (POSTVÄGEN 12) 
 Ändring av sjöbod till gäststuga, ändring av brygga samt nybyggnad  
 av förråd och garage 
 

§ 4:27. .Tillbyggnad av brygga, redan utfört  
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