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ÄRENDELISTA
§46 Val av justerare
§47 Fastställande av dagordning
§48 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
§49 Stockholm nordost yttrande om regional cykelplan
§50 Stockholm Nordost remissyttrande om utpekande av riksintresse infrastruktur

§51 Inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037- 
möjlighet att lämna underlag- Stockholm Nordost

§52 Information om miljörevision 2021
§53 Namnsättning av två parker, Stenmursparken och Alléparken
§54 Samråd om förslag till översiktsplan Vaxholm 2040
§55 Yttrande samråd Översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun
§56 Vallentuna kommuns yttrande om trafikförändringsremissen T22
§57 Reservationsavtal Sveaviken Gamla Polishuset
§58 Anmälningar av kungörelser fram till 2021-05-10
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§ 46
Val av justerare
Beslut
Plan- och miljöutskottet utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 47
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 48
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Strategiska trafikfrågor - Mimmi Skarelius Lille
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§ 49
Stockholm nordost yttrande om regional cykelplan (KS 2021.024)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Region Stockholm skickade under februari och mars ut en reviderad cykelplan för regionen på 
remiss. Vallentuna kommun har den 2021-03-15 avgett ett eget yttrande om förslag på 
revidering av Regional cykelplan för Stockholms län. Kommunen har också skickat in ett 
gemensamt yttrande genom Stockholm Nordost, som utifrån de givna tidsramarna tagits som 
ordförandebeslut enligt delegationsordning.

Regionfullmäktige förväntas besluta om Regional cykelplan för Stockholms län den 16-17 
november 2021.

Sammanfattningsvis anser Stockholm Nordost att:

- En regional cykelplan ska beskriva förutsättningarna för att öka cykelandelen i hela regionen 
och beskriva hur det ska kunna åstadkommas

- Det saknas ett delregionalt perspektiv som kopplar samman kommuncentran till de regionala 
stadskärnorna.

- Den regionala cykelplanen behöver bli mer konkret i hur den kan bidra till att målen uppnås. 
Det saknas resonemang om hur finansiering kan samordnas och hur genomförande kan 
effektiviseras för att planen ska bidra till måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Regional cykelplan, Stockholm Nordost
 Bilaga 1, Remissvar regional cykelplan Stockholm Nordost
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§ 50
Stockholm Nordost remissyttrande om utpekande av riksintresse 
infrastruktur (KS 2021.149)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar. 
Varken kommunerna eller Stockholm Nordost är remissinstans. I utpekandet av riksintressen 
för trafikslagen föreslås delar av Roslagsbanan att utgå från riksintresseanspråket. Att minska 
antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, 
översynen ska slutredovisas den 15 september 2021. Nordost bedömer att förutsättningar för 
ett effektivt transportsystem kraftigt försämras i och med de förslagna ändringarna. På grund 
av kort remisstid har detta yttrande hanterats som ordförandebeslut enligt delegationsordning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stockholm Nordost yttrande om riksintresse infrastruktur
 Bilaga 1- Stockholm Nordost remissvar riksintresse.doc
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§ 51
Inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-
2033/2037- möjlighet att lämna underlag- Stockholm Nordost (KS 
2021.049)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Region Stockholm är länsplaneupprättare och ska inför revideringen av regional 
transportinfrastruktur 2022- 2033/2037 begära in förslag som bör ingå i länsplanen. 
Vallentuna kommun är remissinstans för länsplanearbetet. Vallentunas- och Arlandaregionens 
yttrande godkändes av planerings- och miljöutskottet under mars.
På grund av de givna tidsramarna har Stockholm Nordost yttrande tagits som 
ordförandebeslut, enligt delegationsordning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 

Stockholm Nordost
 Bilaga 2- Stockholm Nordost bruttolista länsplan
 Bilaga 1 Stockholm Nordost yttrande remiss länsplan
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§ 52
Information om miljörevision 2021 (KS 2021.154)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunens miljöledningssystem är sedan april 2018 certifierat enligt standarden ISO 14001 
vilket innebär återkommande utvärdering av miljöarbetet. Uppföljande extern miljörevision 
nummer 3 samt omcertifiering genomfördes av Svensk Certifiering AB under april 2021. 
Revisorn lämnade preliminärt cirka 50-60 positiva iakttagelser, 6 förbättringsförslag samt 2 
avvikelser (se bilaga 1). Revisionsrapport har ännu inte erhållits och justeringar kan ske. Plan 
för hantering av avvikelserna kommer därefter hanteras av kommunens ledningsgrupp. 
Följande information om avvikelserna och hantering av dem ska därför ses som preliminär.

Avvikelse 1. Avfallssortering: ”Förutsättningar för bedriva effektiv avfalls/källsortering 
fungerar fortfarande inte tillfredställelse i kommunen. Exempelvis på [socialförvaltningens 
centrala kontor] tillhandahåller inte fastighetsägare något soprum. Det fungerar inte heller 
tillfredsställande på alla skolor.” Avfall är en av kommunens så kallande betydande 
miljöaspekter och kommunen uppfyller inte de egna mål/ambitioner som fastställts i miljö- 
och klimatstrategin. Kommunens miljöstrateg har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetat fram förslag för att ge förutsättningar för källsortering i 
samtliga verksamheter som nyttjar kommunala fastigheter. Delar av förslaget ingår i 
översynen av hyresmodellen för kommunens fastigheter och andra delar handlar om lösningar 
kring källsorteringsutrustning och tömning av kärl inomhus. Förslaget har presenterats för 
kommundirektör och förvaltningschef och genomförandearbete pågår. Därtill behöver en 
diskussion inledas med extern fastighetsvärd.
Avvikelse 2. Ledningens genomgång: ”Ledningens genomgång har under det senaste året inte 
genomförts fullt ut enligt standardens krav på frågor som ska beaktas.” Standarden ISO 14001 
innehåller krav på frågor som ledningen minst en gång per år ska hantera och kommunen har 
inte förmått adressera dessa krav tillfredsställande. Kommunens ledningsgrupp har fastställt 
en rutin för ledningens genomgång som inte implementerats fullt ut. Kommundirektören har 
beslutat om nytt arbetssätt för kommunledningskontorets tjänstemannaberedning inför 
ledningsgruppens möten. Tillsammans med omtag för förvaltningarnas beredning bedöms 
detta kunna åtgärda avvikelsen och leda till ändamålsenlig hantering av miljöledningsfrågor i 
ledningsgruppen.

Beslutsunderlag
 Information om miljörevision 2021 tjskr
 Bilaga 1 PP pres Vallentuna kommun, 210423
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§ 53
Namnsättning av två parker, Stenmursparken och Alléparken (KS 
2018.134)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fastställer namnberedningens förslag till nya namn 
på två parker, Stenmursparken samt Alléparken.

Ärendebeskrivning
I samband med upprustning av två parkytor vid Allévägen inkom förslag från Gatu- och 
parkavdelningen om att namnsätta parkerna. Namnsättning underlättar kommunikation om 
parkerna och gör att fler kan hitta till dem. Ärendet har tidigare tagits upp för beslut i plan- 
och miljöutskottet, men återremitterades med hänvisning om att tydliggöra riktlinjer för 
namnsättning.

Namnsättning av parker i Vallentuna kommun, där äldre namn saknas, görs främst efter något 
som utmärker platsen eller dess kulturhistoria. I andra hand används ett befintligt namn på 
området där parken ligger alternativt anslutande gatunamn. Nya namnförslag ska följa 
kommunens beslutade riktlinjer, 2018-08-13 § 156, som tar avstamp i Kulturmiljölagens 1 
kap. 4 § om god ortnamnssed.

Stenmursparken
Denna park är en långsträckt yta mellan Fornminnesvägen i norr och Allévägen i söder. Längs 
en stor del av parkens östra kant löper en välhållen stenmur som markerar den historiska 
gränsen mellan Väsby och Prästgårdens mark. Stenmuren är inventerad och registrerad av 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Vallentuna kommun har som mål att utveckla kulturmiljöer 
som besöksmål, och att döpa parken efter en fornlämning förankrar ett intresse för kulturarvet. 
Namnberedningen föreslår därför namnet ”Stenmursparken”, efter ett förslag från Vallentuna 
hembygdsförening.

Den aktuella parken har under 2020 upprustats med bärbärande buskar, äppelträd, 
insektslockande perenner och ängsyta för fjärilar. Konstverket Fåret av Peter Tillberg ska 
även placeras i parken. Gatu- och parkavdelningen har föreslagit att parken ska få namnet 
”Fruktparken” för att anknyta till detta tema. Men eftersom en park kräver underhåll och 
planteringarnas inriktning kan komma att ändras över tid, anser namnberedningen att 
Stenmursparken är ett mer utmärkande och varaktigt namn.

Alléparken
Denna park ligger intill Väsbygårdens vårdboende och ansluter till Allévägen i norr och 
Centralvägen i söder. Detta är en mer naturliknande yta som de senaste åren har utvecklats 
med en ny stig och nya bänkbord. För denna park föreslår namnberedningen namnet 
”Alléparken” som anknyter till den anslutande Allévägen.
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Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Namnsättning av två parker, Stenmursparken och Alléparken, 2021-

05-04
 Bilaga - Karta
 Synpunkter angående namnsättning av två parker från Vallentuna hembygdsförening
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§ 54
Samråd om förslag till översiktsplan Vaxholm 2040 (KS 2021.101)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande 
daterat 2021-05-04 på samrådsförslag ”Översiktsplan Vaxholm 2040".

Ärendebeskrivning
Vaxholm stad har upprättat ett samrådsförslag till ny översiktsplan. Vaxholm stad
har översänt ovan rubricerade ärenden till Vallentuna kommun som därmed givits
tillfälle att yttra sig. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därmed tagit fram ett förslag
till yttrande.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, samråd om förslag till översiktsplan Vaxholm
 Yttrande, Samråd om översiktsplan Vaxholm 2040
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§ 55
Yttrande samråd Översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun (KS 2021.142)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott godkänner yttrande daterat april på förslag till 
Översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun.

Ärendebeskrivning
Sigtuna kommun har bjudit in till samråd för Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022. I 
planförslaget redovisar Sigtuna förslag på inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön med en tidshorisont till år 2035.

Planförslaget utgår från tre utvecklingsinriktningar
• Mångsidig blandstad och levande landsbygd
• Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem
• Robusta och gröna livsmiljöer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande med fokus på föreslagen 
utveckling av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta som är av särskild betydelse för 
Vallentuna och samarbetet inom Arlandaregionen.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga via: www.sigtuna.se/oversiktsplan

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Yttrande samråd Översiktsplan 2022 Sigtuna april 2021
 Tjänsteskrivelse samråd Översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun
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§ 56
Vallentuna kommuns yttrande om trafikförändringsremissen T22 (KS 
2021.097)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1, Yttrande 
om föreslagna trafikändringar i SL-trafiken T22.

Ärendebeskrivning
I förslaget ingår att Arninge resecentrum öppnar och att flertalet av linjerna i Stockholm 
Nordost kommer att lägga till Arninge resecentrum som stopp. Alla bussar som går längs E18, 
via Söderhall, Brottby mot Stockholm föreslås stanna vid Arninge station (676 och 696). Buss 
625 föreslås förkortas så att Arninge station blir slutstation. Direktbussen 686 mellan 
Norrtälje- Kista föreslås läggas ner.

Linje 660 föreslås ersätta ringlinjerna 660 H och 660 V, och då starta i Gustavslund och köra 
via Hagaskolan-Vallentuna centrum- västra delarna av Vallentuna till östra Ormsta. Linjen 
föreslås ha samma regularitet och öppettider som 660 H och 660 V.

Linje 664 föreslås glesas ut till 60 minuters-trafik i rusning istället för 30 minuters-trafik samt 
att linjen slutar trafikera efter 19:00 måndag till fredag. Lördag och söndagen föreslås linjen 
trafikeras mellan 10:00-18:00.

Avgången 01:20, linje 639, från Söderhall till Rimbo natt mot måndag-fredag föreslås dras in 
på grund av för få resande. Avgångarna med 610 tid 02:27 och 03:27 med buss 610 föreslås 
också att dras in.

Vallentuna kommuns yttrande i korthet.

• Kommunen motsätter sig framför allt neddragningarna på 664 och 686
• Kommunen vill poängtera att det är viktigt att det även i framtiden finns direktbussar mellan 
kommuncentran och flera regionala stadskärnor
• Kommunen är positiva till öppnande av Arninge station och stombuss, linje 12 behöver 
inrättas så fort som möjligt
• Positiv att Hagaskolan och Gustavslund trafikeras av 660 men även Lindö behöver 
trafikeras.
• Möjligheten med cykel på Roslagbanan behöver utredas och inte avslås.
• Lindholmen är en av kommunens större tätorter med cirka 1200 invånare och behöver också 
förses med nattrafik.
• Det är viktigt att det finns en kontinuitet i bussutbudet
• Kommunen efterfrågar en högre turtäthet mellan Karby- Söderhall (mellan 15:00-16:00) 
samt mellan Karby/Brottby via Angarn mot Vallentuna i rusningstrafik.
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Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Vallentuna kommun yttrande om trafikförändringar T22
 Bilaga 1- Yttrande om föreslagna trafikförändringar i SL-trafiken T22
 Trafikförändringsremiss T22
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§ 57
Reservationsavtal Sveaviken Gamla Polishuset (KS 2021.143)
Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner förslag på Reservationsavtal med bifogat Tomträttsavtal för del 
av Vallentuna- Prästgård 1:149 inom detaljplaneområdet Gamla Polishuset och uppdrar åt 
Mark- och Exploateringschef att underteckna avtalen i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslagen för kommunens räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt beslut 2019-09-23 lämnat markanvisning till Sveaviken för att 
uppföra studentbostäder inom fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:149. Parterna har med 
anledning av detta träffat ett Markanvisningsavtal som detta föreslagna Reservationsavtal med 
bifogat Tomträttsavtal syftar till att ersätta. Reservationsavtalet syftar till att möjliggöra 
tillgång för Sveaviken till det reserverade området för påbörjan av byggnation och 
genomförande av byggnation inom området innan tomträttsavtal tecknas. Tomträttsavtalet 
föreslås tecknas under förutsättning av detaljplanen för Gamla Polishuset och 
fastighetsbildningen vinner laga kraft, plankostnaderna enligt överenskommelse erlagts samt 
att bygglov i huvudsaklig överensstämmelse med lämnat anbud har erhållits.

Den årliga tomträttsavgälden i tomträttsavtalet är satt till 400 000 kr för bostadsrätter. 
Sveaviken har rätt till nedsatt tomträttsavgäld enligt bilagda exploateringsbestämmelser till en 
tomträttsavgäld om 240 000 kr om de upplåter studentbostäder med hyresrätt enligt det 
vinnande anbudet i markanvisningstävlingen.

Vid parternas tecknande av reservationsavtalet ska Sveaviken erlägga en reservationslikvid 
om 240 000 kr per år på samma sätt som om ett tomträttsavtal tecknats mellan parterna. 
Tecknas ett tomträttsavtal innan reservationstidens utgång ska tomträttsavgälden jämkas med 
redan erlagd reservationslikvid får att Sveavikens totala kostnad per år motsvarar 
överenskommen tomträttsavgäld.

Handlingar
1. Reservationsavtal Sveaviken
2. Bilaga 1 Markanvisningsavtal, inbjudan till markanvisningstävling och tomträttshavarens 
inlämnade anbud
3. Bilaga 2 Tomträttsavtal
4. Bilaga 2:2 Exploateringsbestämmelser
5. Bilaga 2:2:1 Kontrollprogram under byggtiden
6. Bilaga 2:2:2 Mobilitetsplan
7. Bilaga 2:3 Klotterpolicy
8. Bilaga 3 Detaljplaneförslag Gamla Polishuset
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Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-04, Reservationsavtal Sveaviken Gamla Polishuset
 Reservationsavtal Sveaviken GPH
 Bilaga 1 Markanvisningsavtal
 Bilaga 2 Tomträttsavtal
 Bilaga 2.2 Exploateringsbestämmelser
 Bilaga 2.2.1 Kontrollprogram under byggtiden
 Bilaga 2.2.2 Mobilitetsplan
 Bilaga 2.3 Klotterpolicy
 Bilaga 3 Detaljplaneförslag Gamla Polishuset
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§ 58
Anmälningar av kungörelser fram till 2021-05-10
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar del av kungörelser fram tills 2021-05-10 och 
lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje sammanträde tar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott del av en lista med 
anmälningar av kungörelser.

Beslutsunderlag
  Underrättelse, ett beslut har fattats, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

BYA/BTA om 31 kvm, Vallentuna-Rickeby 1:71 (Höjdvägen 9)
  Underrättelse, ett beslut har fattats, Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 

av byggbodar t.o.m 2022-04-30, Vargmötet 2:3
  Underrättelse, ett beslut har fattats, bygglov för fasadändring av flerbostadshus med 

inglasning av uteplats, Bällsta 2:1146 (Svampskogsvägen 14)
  Underrättelse, ett beslut har fattats, Bygglov för fasadändring av enbostadshus genom 

insättning av vå fönster, Bällsta 2:624 (Tingvallavägen 6)
  Underrättelse, ett beslut har fattats, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus med BYA/BTA om 117/195 kvm och garage BYA/BTA om 41 kvm, Ormsta 1:1059 
(Jarlavägen 2)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, bygglov för nybyggnad av förråd BYA/BTA 25 kvm 
(omvandling av Attefalls komplementbyggnad 25 kvm till bygglov), Uthamra 1:95 
(Skogåsvägen 3)

  Underrättelse, beslut har fattats, bygglov fasadändring av enbostadshus med två 
takfönster samt inredande av vind till bostadsyta, tillkommer BTA 33 m2, Vallentuna-Mörby 
1:349 (Tegelbruksgatan 21)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
altantak BYA 32 m2 OPA 32 m2, Bällsta 5:196 (Musseronvägen 4)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, Bygglov för fasadändring av carport tillkommande 
BTA 27,6 kvm. Vallentuna-Nyby 1:146 (Blåmesvägen 13)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, Ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus, Bällsta 2:804 (Manhemsvägen 12)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, bygglov för anordning av skylt/-ar, Vallentuna-
Rickeby 1:483 (Centrumpassagen 10)

  Underrättelse, beslut om bygglov för fasadändring UTHAMRA 1:210
  Underrättelse, beslut om bygglov utvändig ändring, BÄLLSTA 2:287
  Underrättelse, beslut har fattats, Bygglov fasadändring enbostadshus med kulörbyte 

från beige tegelfasad och röd panel till vit tegelfasad och svart panel, Vallentuna-Rickeby 1:440 
(Lars Hårds väg 12)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av parhus 
genom ersättning av altandörr och två fönster med skjutdörrar i glas, Bällsta 2:972 
(Tegelvägen 11)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, Bygglov för anläggande av plank, Uthamra 1:102 
(uthamravägen 95)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
fasadändring, Ormsta 1:969 (Slånbärsvägen 66)
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  Underrättelse, ett beslut har fattats, Ansökan bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus och carport, byte av fasadfärg, Bällsta 5:68 (Murkelvägen 23)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
förskola, Vallentuna-Mörby 1:293, 1:297 (Rosengårdsvägen 20)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad, Ormsta 1:959 (Lindholmsvägen 48)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, Ansökan om bygglov för anordning av skyltar, 
Vallentuna-Rickeby 1:7 (Torggatan 10)

  Underrättelse, ett beslut har fattats, Ansökan om bygglov för anordning av 
solceller/solpaneler på tak, Vallentuna-Åby 1:165

  Underrättelse, ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
tvåbostadshus i efterhand, igensättning av bjälklag BTA 6,8 kvm, Bällsta 2:200

  Underrättelse, ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
tvåbostadshus, ommålning ny kulör, Kårsta-Rickeby 1:19, 1:18, 1:17, 1:16

  Underrättelse - ett beslut har fattats, bygglov för uppförande av plank
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