KALLELSE
till
Byggnadsnämndens sammanträde
Tid: tisdagen den 19 maj 2020, klockan 17:00.
Plats: Kommunfullmäktigesalen plan 4 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

4.

.Delgivningsärenden

5.

.Månadsuppföljning april 2020

6.

.Bygglov sommar

7.

.Information om några punkter vid bygglovprövning

8.

.BERGA 11:1 (BERGAVÄGEN 18A)
Tidsbegränsat lov för tillfällig skola

9.

.BO 1:2 (LEDUNGSBACKEN)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus

10. .Yttrande till MMD - Lantmäteriärende (AB19761)
11. .BODA 1:41 (NORRVRETSVÄGEN 4)
Nybyggnad av enbostadshus och garage
12. .EDÖ 1:149 (NÄSSLINGEN 1)
Nybyggnad av servicebyggnad, tillbyggnad av hamnbod samt utökning av båthamn
13. .EDÖ 1:149 (NÄSSLINGEN 1)
Ändrad användning av del av restaurang/hotell till bostadshus samt
strandskyddsdispens för bygglovfria åtgärder
14. .FINNHAMN 2:1 och INGMARSÖ 1:24 (FINNHAMNS BRYGGA 1)
Nybyggnad av två bastur - ändring av lov
15. .FLAXENVIK 2:266 (EKHAMMARS SJÖVÄG 7)
Nybyggnad av garage/förråd
16. .FLAXENVIK 2:41 (FLAXENVIKSVÄGEN)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus
17. .HUMMELMORA 1:12 (GÄRDSVIKEN)
Tillbyggnad av två bryggor till småbåtshamn
18. .KVISSLINGBY 1:24 (DOMARUDDSVÄGEN 60)
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bygglovfri komplementbyggnad
19. .LÅNGHOLMEN 1:31 (SEGLARÖ 23)
Nybyggnad av förråd
20. .Tillsyn om förhållande på fastigheten
21. .RUGGSÄTTRA 1:6 (ENAREVÄGEN 62)
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus

22. .SANDVIK 1:15 (SANDVIKSVÄGEN 6)
Nybyggnad av garage/carport - ändring av lov
23. Uppförande av plank - redan utfört
24. .Tillsyn om olovligt anläggande av strand
25. .Tillsyn om olovligt anläggande av sandstrand och brygga
26. .Tillsyn om olovligt anläggande av sandstrand och bryggor
27. .Tillsyn om olovligt byggande
28. .Tillsyn om olovligt byggande (två byggnader)
29. .SVINNINGE 3:18 (HAVSUDDSVÄGEN 14)
Strandskyddsdispens för förlängning av bryggdäck med bryggdel samt spång
30. .Strandskyddsdispens för anläggande av trädäck - redan utfört
31. .SÖRA 1:741 (SKÖLDVÄGEN 23A)
Nybyggnad av enbostadshus
32. .TIMRARÖN 1:59 (LILLA TIMRARÖN 1)
Nybyggnad av fritidshus och rivning av fritidshus
33. .Uppförande av stödmurar - ändring av lov redan utfört
34. .TÄLJÖ 1:40 (BELEVÄGEN 6)
Nybyggnad av enbostadshus
35. .VÄTTERSÖ 1:157 (LILLA ASPÖN 2)
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga
36. .ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:122 (BAMMARBODAVÄGEN 4)
Nybyggnad av industribyggnad och uppförande av skyltar
37. .ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:6 (BYGATAN 16)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus
38. .ÖSTANÅ 1:12 (ÖSTANÅVÄGEN 24)
Anläggande av uppställningsplats för husbilar och båtar
39. .Bygglov för om- och tillbyggnad av uthus till bostadshus - redan utfört

