




§ 11:1. .Utseende av justerare och tid för justering 
 

§ 11:2. .Närvarorätt 
 

§ 11:3. .Anmälan av delegationsbeslut 
 

§ 11:4. .Ekonomisk uppföljning – November 
 

§ 11:5. .Remissyttrande - Fartbegränsning vid södra Ingmarsö 
 

§ 11:6.  Remissyttrande - Hastighetsbegränsning på Ljusterövägen, väg 1036 
 

§ 11:7.  Delgivningsärenden 
 

§ 11:8. .Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 
 

§ 11:9.  Ärenden om ansökan om skolskjuts 
 

§ 11:10.  Attestförteckning för 2019 
 

§ 11:11 .Yttrande till Mark- och miljödomstolen  
 

§ 11:12. .BRÄNNHOLMEN 1:3 (BRÄNNHOLMEN 3) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga 

 
§ 11:13. .FLAXENVIK 2:266 (EKHAMMARS SJÖVÄG 7) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 11:14. .HUMMELMORA 1:40 (TOMTEBERGAVÄGEN 21) 
 Strandskyddsdispens för ersättning av brygga  

 
§ 11:15. .INNEBY 3:98 (BYLANDSBACKEN 7) 

 Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd 
 

§ 11:16. .KÅRNÄS 1:146 (VÄSTERHAMNSVÄGEN 22B) 
Tillbyggnad av gäststuga med ändring till fritidshus samt ändring av 
befintligt fritidshus till gäststuga 

 
§ 11:17. .LAPPDAL 2:11 (SEVENIUSVÄGEN 55) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

§ 11:18. .MARIELUND 1:1 (GREGERSBODA MARIELUND 1) 
 Nybyggnad av stall 

 
§ 11:19. .MELLANSJÖ 2:1 (SÅGBACKEN INTILL MELLANSJÖ 2:15) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

§ 11:20. .RUNÖ 6:1 (VÄSTER OM GÄSTHAMNEN) 
 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av restaurang 

 
§ 11:21. .Ombyggnad av del av affärsbyggnad till hunddagis - byggsanktionsavgift 

 
 



§ 11:22. .SKÅNSTA 2:171 (KANTARELLVÄGEN 12) 
 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av  
 förråd/utställningshall till café 

 
§ 11:23. .SMEDBY 36:1 (HACKSTAVÄGEN 5) 

 Tidsbegränsat lov för uppställande av 77 st containrar  
 

§ 11:24. .SUNDVIK S:13 (NORSUDDEN) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga  

  
§ 11:25. .Nybyggnad av garage/gäststuga och poolhus - redan utfört poolhus 

 
§ 11:26. .SVINNINGE 7:194 (NORDVÄST OM SVINNINGEVÄGEN) 

 Tidsbegränsat lov för uppförande av gatukök 
 

§ 11:27. .Ändring av bärande konstruktion - redan utförd 
 

§ 11:28. .TUNA 11:87 (GENERALSVÄGEN 129) 
 Nybyggnad av garage/förråd, uppförande av stödmurar samt rivning av garage 

 
§ 11:29. .TÄLJÖ 1:105 (ODENVÄGEN 8) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

§ 11:30. .Strandskyddsdispens för anläggande av brygga - redan utfört 
 

§ 11:31.  Arkivbeskrivning för byggnadsnämnden 
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