




§ 5:1. .Närvarokontroll 
  

§ 5:2. .Godkännande av dagordningen 
  

§ 5:3. .Utseende av justerare och tid för justering 
  

§ 5:4. .Anmälan av delegationsbeslut - april 2022 
  

§ 5:5. .Delgivningsärenden 
  

§ 5:6. .Ekonomisk uppföljning april 2022 
  

§ 5:7. .BOLBY 1:386 (GRUNDVIKSVÄGEN 6 D) 
 Inredning av ytterligare sovrum och vind i 7 st radhus med totalt 28 st  
 lägenheter (tillkommande bruttoarea) 
 

§ 5:8. .GALLBODA 1:54 (LÅNGSJÖBERG 8) 
 Nybyggnad av komplementbyggnader (garage och bastu) 
 

§ 5:9. .Uppförande av mur - redan utförd 
 

§ 5:10. .HUMMELMORA 1:64 (STRÖMSHOLM 20) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (sjöbod), rivning av uthus 
 

§ 5:11. .Ändring av brygga till gästhamn - redan utfört 
 

§ 5:12. .KVARNEN 1:1 (KVARNTORP) 
 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med garage 
 

§ 5:13. .KVARNEN 1:3 (DYVIKSVÄGEN 145) 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 5:14. .MARUM 1:22 (LJUSTERÖVÄGEN 128 A) 
 Strandskyddsdispens för renovering samt återställande av brygga  
 

§ 5:15. .NORRÖ 2:106 (ÄNGSVÄGEN 10) 
 Uppförande av enbostadshus och rivning av fritidshus  
 

§ 5:16. .RUGGSÄTTRA 1:51 (ROSLAGSVÄGEN 216 D) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av 4 st bostadshus med garage och förråd 
 

§ 5:17. .SVARTGARN 2:9 
 Strandskyddsdispens för återställande av gångstig 
 

§ 5:18. .SVARTGARN 2:116 (SVINNINGEVÄGEN 105) 
 Nybyggnad av enbostadshus, rivning av fritidshus och komplementbyggnader 
 

§ 5:19. .Anläggande av brygga och uppförande av båthus - redan utfört –  
 Yttrande till MMD 
 

§ 5:20. .Nybyggnad av enbostadshus, uppförande av stödmurar och trädfällning –  
 Yttrande till MÖD 
 



§ 5:21. .SVINNINGE 1:287 (JAKTVÄGEN 19 A) 
 Bygglovfri åtgärd – Nybyggnad av komplementbostadshus  
 

§ 5:22. .TRÅSÄTTRA 1:294 (BERGSÄTTRAVÄGEN 18) 
 Tillbyggnad av enbostadshus med carport 
 

§ 5:23. .Tillsyn om förhållande på fastigheten (ramp) 
 

§ 5:24. .Uppförande av mur - redan utförd 
 

§ 5:25. .TUNA 6:42 (TUNAVÄGEN 28) 
 Uppförande av plank  
 

§ 5:26. .Uppförande av mur samt tillbyggnad av altan - redan utfört 
 

§ 5:27. .TUNA 11:27 (GENERALSVÄGEN 114 A) 
 Tidsbegränsat lov för etablering med arbetsbodar  
 

§ 5:28. .Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbostadshus - redan utfört 
 

§ 5:29. .VÄSTRA LAGNÖ 1:219 (POSTVÄGEN 1) 
 Nybyggnad av garage  
 

§ 5:30. .ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:6 (BYGATAN 16) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 5:31. .ÅKERSTORP 31:220 (CENTRALVÄGEN 69) 
 Uppförande av tre fasadskyltar (Interpools) 
 

§ 5:32. .Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus – Yttrande till MMD 
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