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Ärendelista 

 

Informationspunkter 
§ 1 Politisk diskussion sid 4  

 9:30-10:15 Revisorerna   

 10:30 Ekonomisk redovisning   

 10:45 Verksamhetsredovisning   

Ärenden 
 Val av justerare, tid och plats för justering   

§ 2 Billsta 4:17 - Förhandsbesked sid 5  

§ 3 Flor 3:14, 15:2, 15:4 - Strandskyddsdispens sid 9  

§ 4 Funäsdalen 6:43 - Bygglov sid 13  

§ 5 Funäsdalen 18:25 - Strandskyddsdispens sid 17  

§ 6 Funäsdalen 23:22 med flera - Planbesked sid 21  

§ 7 Funäsdalen 25:8 - Rivningslov och bygglov sid 24  

§ 8 Funäsdalen 95:1 med flera - Antagande sid 29  

§ 9 Handsjön 1:18 - Strandskyddsdispens sid 31  

§ 10 Handsjön 1:44 - Strandskyddsdispens sid 34  

§ 11 Handsjön 1:44 - Förhandsbesked sid 37  

§ 12 Hede Kyrkby 16:78 - Bygglov sid 41  

§ 13 Huskölen 1:9 - Strandskyddsdispens sid 44  

§ 14 Klövsjö 4:50 - Strandskyddsdispens sid 47  

§ 15 Klövsjö 12:58 - Förhandsbesked sid 50  

§ 16 Ljungdalen 12:6 Strandskyddsdispens sid 53  
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Nämndsekreterare: Malin Esseen

Vice Ordförande: Thomas Wiklund Ordförande: Lena Kjellsson
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