
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid:  Tisdagen den 31 augusti 2021, klockan 17:00. 
 

Plats:  Digital närvaro via Teamslänk, som skickas ut via mail.  
Presidiet deltar från Largen plan 1 i Alceahuset - Hackstavägen 22. 

 
 
 
 
Enligt uppdrag: 
Robert Blomdahl 
Nämndsekreterare 
  



 
1. .Närvarokontroll 

 
2. .Godkännande av dagordningen 

 
3. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
4. .Anmälan av delegationsbeslut 

 
5. .Anmälan om delgivningar 

 
6. .Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2021 

 
7. .Budget 2022 

 
8. .Bygglovalliansens årsrapport 

 
9. .BAMMARBODA 1:159 (VID LÅNGSJÖBERG) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

10. .BOLBY 18:108 (VÄSTER OM MARUMSFJÄRDEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

11. .DRAGBODA 1:30 (VRETVÄGEN 15) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 

12. .Tillsyn om olovligt uppfört stängsel i strandskyddsområde 
 

13. .INNEBY 3:48 (LAGNÖVÄGEN 35) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 

14. .Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen  
 

15. .NOLSJÖ 1:101 (NOLSJÖVÄGEN 3B) 
 Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd 
 

16. .NOLSJÖ 1:40 (SKOGSVÄGEN 3) 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av byggnader 
 

17. .NORRÖ 2:106 (ÄNGSVÄGEN 10) 
 Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbostadshus  
 

18. .RUGGSÄTTRA 1:19 (ENAREVÄGEN 59) 
 Nybyggnad av fritidshus 
 

19. .RYDBOHOLM 2:107 (BROVALLSVÄGEN 52) 
 Ändring av radhus (fasad) samt inredning av vind 
 

20. .SOLBERGA 1:32 (SOLBERGAVÄGEN 5G) 
 Nybyggnad av LSS-boende (6 st lgh) 
 

21. .STAVA 4:21 (LÖNNVÄGEN 20) 
 Nybyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur 



 
22. .Tillsyn om förhållande på fastigheten (ovårdad fastighet) 

 
23. .SVINNINGE 7:102 (KOMMENDÖRSVÄGEN 33) 

 Nybyggnad av enbostadshus med garage och komplementbyggnad med additionsbostad 
 

24. .SVINNINGE 7:102 (KOMMENDÖRSVÄGEN 33) 
 Bygglovfri åtgärd - Inredning av ytterligare bostad 
 

25. .SVINNINGE 7:6 
 Nybyggnad av mast  
 

26. .TILLEMORA 1:12 (TILLEMORABACKEN 5) 
 Nybyggnad av enbostadshus  
 

27. .VALLERSVIK 1:10 (VALLERSVIKS GÅRDSVÄG 8) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

28. .ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:106 (ROSLAGSVÄGEN 184) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av lagerbyggnad 
 

29. .ÄTTARÖ 1:50 (GÅRDSLÖTSVÄGEN 52) 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage 
 

30. .ÖSTANÅ 1:28 (RIALAVÄGEN 12) 
 Nybyggnad av tvåbostadshus med verksamhetslokal samt parkeringsplatser 
 

31. .Om- och tillbyggnad av uthus till enbostadshus - redan utfört 
 

 


