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Stadsbyggnadsnämnden 
 

Dag och tid Tisdagen den 15 oktober 2019 klockan 18:00 

Plats Täby kommunhus, TKH0371b 

Beslutande Ledamöter Stadsbyggnadsnämnden  

Övriga deltagare Ersättare och insynsplats   

  
 

Dagordning�� �  
Nr        Ärende                                                                                          
 
1 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning   

2 Anmälan av delegationsbeslut   

3 Anmälan av skrivelser m.m.   

4 Information från samhällsutvecklingskontoret 
- Information om trafiksituation i Täby kyrkby 
- Uppstart av Belysningsprogram 
- Information om fördjupad översiktsplan 

  

5 Information om val av konstnär för simhallen och Biblioteksgången   

6 Budgetuppföljning per september 2019 för stadsbyggnadsnämnden   

7 Budget och brukningstaxa för 2020 års VA-verksamhet   

8 Avfallsbudget och avfallstaxa för år 2020   

9 Taxa för bygglov, planering samt kart- och mättjänster i Täby kommun   

10 Genomförandebeslut och ny budget: gång- och cykeltunnlar under 
Bergtorpsvägen och Stora marknadsvägen, tillfällig förlängning av 
Kemistvägen samt anläggande av parkeringsytor m.m. på simhallstomten 
SEKRETESS  
FÖREDRAGNING 

  

11 Svar på motion: Gemenskapsboende för unga och gamla   

12 Svar på motion: Angående byggande av additionslägenheter   

13 Svar på motion: Bygg den nya simhallen klimatneutralt och hållbart   
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Vissa personuppgifter publiceras inte på internet 

till följd av dataskyddsförordningens regler 

  

    

14 Detaljplan för Fräsen 2, m.fl, Nytorp – beslut om granskning   

15 Detaljplan för del av fastigheter inom Lahäll (utmed spårområdet) - beslut 
om antagande 

  

16 Revidering av stadsbyggnadsnämndens delegationsordning 
ÄRENDET UTGÅR 

  

17 Ansökan om strandskyddsdispens för väg på fastigheten xxxxxx   

18 Ansökan om utdömande av vite avseende rättelseföreläggande för olovligt 
uppförd stöd och olovligt utförda markåtgärder på fastigheten xxxxxx 

  

19 Föreläggande om att vidta rättelse avseende olovlig tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten xxxxxx 

  

20 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt bygglov i 
efterhand för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus på 
fastigheten xxxxxx 

  

21 Ansökan om begäran om påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov 
på fastigheten xxxxxx 

  

22 Yttrande i mål nr. P 7339-19, xxxxxx./.Stadsbyggnadsnämnden i Täby 
kommun m.fl. angående bygglov för telemast m.m. på fastigheten xxxxxx 

  

23 Samhällsutvecklingschefen informerar   

Välkommen! 

 

Johan Algernon (M) 

Ordförande 

 Jenny Weister 

 Nämndsamordnare  

 

Vid förhinder var vänlig meddela nämndsamordnaren på telefon 08-55 55 95 20 eller via e-

post jenny.weister@taby.se 


