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Stadsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Dag och tid Tisdagen den 19 juni 2018 klockan 17:00 OBS TIDEN 

Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 0371b 

Beslutande Stadsbyggnadsnämndens 

ledamöter 

 

Övriga deltagare Ersättare och insynsplats   

  
 

Dagordning 

      
Nr        Ärende                                                                                           
 
1 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning   

2 Delegationer och anmälningsärenden   

3 Information från samhällsutvecklingskontoret (SAM) 
 

 Stadsbyggnadsprinciper för Täbys regionala 
stadskärna 
 

 Information från avfallsenheten 
 

 Behandling av personuppgifter nämnder emellan 

  

4 Upphandling avseende Drift och underhåll av offentlig 
belysning inklusive reinvesteringsarbeten. 
OMEDELBAR JUSTERING 

  

5 Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019   

6 Ändring av avfallstaxan 2018 för insamling av matavfall för 
verksamheter 

  

7 Ekonomisk rapport per maj 2018 för stadsbyggnadsnämnden   

8 Fyllnadsval till namn- och skönhetsrådet    

9 Förslag på sammanträdesdagar för stadsbyggnadsnämnden 
2019 
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10 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning - revidering   

11 Investeringsmedel för ökad kapacitet i spillvattennät för att 
möjliggöra exploatering inom bland annat Täby Park och 
Arninge 
FÖREDRAGNING 

  

12 Förslag till ny hastighetsföreskrift för väg E18, Stockholms län   

13 Medverkan i nätverket STHLMNYC   

14 Ny lokalgata, gång- och cykelväg och infartsparkering vid 
Hägernäs station 

  

15 Prioritering av kommande renovering av detaljplaner i Täby 
kommun 

  

16 Exploateringsavtal för fastigheten Tumstocken 6 och 9 i 
Arninge Handelsområde 

  

17 Detaljplan för Tumstocken 6 m.fl., Kundvägen, Arninge – 
Godkännande inför beslut om antagande 

  

18 Ändring av detaljplan för Boktryckaren 15, Ledungsvägen 17, 
Täby kyrkby – beslut om antagande 

  

19 Ändring av detaljplan för Gräddkannan 2, Sveavägen 69, 
Gribbylund – beslut om antagande 

  

20 Ändring av detaljplan för Orgeln 3, Klippvägen 11, Vallabrink – 
beslut om antagande 

  

21 Ändring av detaljplan för Stekpannan 1, Stenhagsgränd 4, 
Gribbylund – beslut om antagande 

  

22 Detaljplan för del av fastigheterna Viggbyholm 43:14 och 74:1, 
Viggbyholm – beslut om start-PM 

  

23 Detaljplan för del av fastigheter inom Lahäll  - Godkännande 
inför antagande 

  

24 Ansökan om strandskyddsdispens för dagvattendamm med 
tillhörande serviceväg på fastigheten Hägernäs 7:6, Hägernäs 
– Återremiss från SBN 15/5 
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25 Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov, 
parkeringsplats och uppfyllnad, Arninge 4:19, Kundvägen 10 
 

  

26 Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av murar på 
fastigheten  

  

27 Anmälan i efterhand lovfri åtgärd, uppförande av 
komplementbyggnad på fastigheten  

  

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

  

29 Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av 
komplementbyggnad på fastigheten  

  

30 Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad 
och rivningslov för rivning av komplementbyggnad på 
fastigheten  

  

31 Begäran om påföljder och ingripanden, ovårdad tomt på 
fastigheten  

  

32 Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov 
(komplementbyggnad) på fastigheten  

  

33 Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov 
(komplementbyggnad) på fastigheten  

  

34 Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov 
(komplementbyggnad) på fastigheten  

  

35 Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov 
(komplementbyggnad) på fastigheten  

  

36 Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov 
(komplementbyggnad) på fastigheten  

  

37 Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov 
(komplementbyggnad) på fastigheten  

  

38 Ansökan om Begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd 
utförd utan lov (komplementbyggnad) på fastigheten  

  

39 Begäran om påföljder och ingripanden, ovårdad tomt med 
nedbrunnen byggnad på fastigheten  
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40 Begäran av påföljder och ingripanden avseende ovårdad tomt 
och olovligt upplag på fastigheten  

  

41 Ansökan om bygglov för flerbostadshus på    

42 Ansökan om bygglov för flerbostadshus på    

43 Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus på    

44 Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus på    

45 Samhällsutvecklingschefen informerar   

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen! 

 

Johan Algernon (M) 

Ordförande 

 

 Anna Björneheim  

 Nämndsamordnare 

 

 

 

 

Vid förhinder var vänlig meddela nämndsamordnaren på telefon 08-55 55 9467 eller via e-

post anna.bjorneheim@taby.se 


