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KALLELSE
.
Stadsbyggnadsnämnden
Dag och tid

Tisdagen den 12 februari 2019 klockan 18:00

Plats

Kommunhuset, sammanträdesrum TKH0371b

Beslutande

Ledamöter
Stadsbyggnadsnämnden

Övriga deltagare

Ersättare och insynsplats

Dagordning
Nr

Ärende

1

Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning

2

Delegationer och anmälningsärenden

3

Information från samhällsutvecklingskontoret
 Teknik och stadsmiljö
 Statusrapporter

4

Val av ledamot och ersättare till Priset mot rasism,
diskriminering och intolerans för mandatperioden 2019-2022

5

Förhandsinformation om bokslut 2018 för
stadsbyggnadsnämnden
FÖREDRAGNING

6

Svar på motion: Klimatstöd till Täbys invånare och företag,
genom rådgivning och utbildning

7

Svar på motion: Om behovet av en kommunal energi- och
klimatrådgivare i Täby

8

Svar på motion: Aktiv markpolitik med social hållbarhet

9

Servicelöfte samt hantering och konsekvenser med anledning
av nya regler i Plan- och bygglagen
FÖREDRAGNING

10

Ändring av detaljplan för fastighet URD 11, Jorunvägen 3,
Täby kyrkby - beslut om Antagande

11

Detaljplan för fastigheterna Löttinge 9:12 och 9:21, Löttinge –
godkännande av information i Start-PM

2(2)
KALLELSE
.
12

Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta - beslut om
godkännande

13

Detaljplan för del av fastigheter inom Lahäll - beslut om
godkännande

14

Kollektivtrafikplan för Täby kommun 2019-2028
FÖREDRAGNING

15

Arrendeavtal med Gribbylunds fastighetsägareförening

16

Arkitekturprogram för Täbys regionala stadskärna - beslut om
antagande
FÖREDRAGNING

17

Ansökan om strandskyddsdispens samt förhandsbesked för
uppförande av enbostadshus på fastigheten

18

Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov
på fastigheten

19

Begäran om påföljder och ingripanden, upplag och uppfyllnad
av mark utan lov på fastigheten

20

Ärendet avser föreläggande om rivning av olovligt uppförd mur
på fastigheten

21

Begäran om påföljder och ingripanden, del av byggnad har
tagits i bruk utan slutbesked på fastigheten

22

Samhällsutvecklingschefen informerar

Välkommen!
Johan Algernon (M)
Ordförande
Jenny Weister
Nämndsamordnare
Vid förhinder var vänlig meddela nämndsamordnaren på telefon 08-55 55 9520 eller via epost jenny.weister@taby.se

