Välkommen på seminarium för bygg- och miljöfrågor!
Den 22 september är du välkommen på en informationsträff gällande vilka olika regler
som gäller för dig som fastighetsägare i kommunen.
Seminariet kommer bland annat att beröra ämnen som attefallshus, hur man gör vid
utbyggnationer på fastigheten, radon i inomhusluften, bygga bryggor samt regler för
egna avloppsanläggningar och när man borrar bergvärme.
Vill du veta mer detaljerat vilka frågor som kommer att tas upp under seminariet?
Läs mer på: varmdo.se/seminarium.
Du kan även se agendan på nästa sida.
Plats: I Värmdösalen i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.
Tid: 22 september 2016. Två tillfällen erbjuds, dels kl. 15.00 och dels kl. 17.30.
Anmälan: Du anmäler dig till seminariet på varmdo.se/seminarium
Under seminariet har du möjlighet att ställa allmänna frågor. För hjälp med specifika
frågor för just din fastighet är du välkommen på vår drop-in i kommunhuset på
torsdagar kl. 14-19.
Välkommen!

Seminarium 22 september för bygg- och miljöfrågor
START kl. 15.00
15.00

Deshira Flankör, ordförande för bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden, hälsar
välkommen

15.05

Miljöskydd (bl. a. värmepumpar, borra dricksvattenbrunn, oljetank)

15.15

Hälsoskydd (bl. a. radon, eldning, djurhållning av ex. tupp eller höns)

15.25

Strandskydd (bl.a. fälla träd, bygga om bryggan, byggnader vid vattnet)

15.40

Paus med kaffe och bulle

16.00

Bygglov (bl. a. fälla träd, bygga till, bygga nytt, bygga attefall)

16.15

Enskilda avlopp (bl.a. inventering, göra nytt avlopp, VA- rådgivning)

16.30

VA- enheten (bl. a. utbyggnad av det kommunala VA- nätet)

16.45-

Frågestund

START kl. 17.30
17.30

Deshira Flankör, ordförande för bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden, hälsar
välkommen

17.35

Miljöskydd (bl. a. värmepumpar, borra dricksvattenbrunn, oljetank)

17.45

Hälsoskydd (bl. a. radon, eldning, djurhållning av ex. tupp eller höns)

18.00

Strandskydd (bl.a. fälla träd, bygga om bryggan, byggnader vid vattnet)

18.15

Paus med kaffe och wrap

18.45

Bygglov (bl. a. fälla träd, bygga till, bygga nytt, bygga attefall)

19.00

Enskilda avlopp (bl.a. inventering, göra nytt avlopp, VA- rådgivning)

19.15

VA- enheten (bl. a. utbyggnad av det kommunala VA- nätet)

19.30-

Frågestund

Om det är något särskilt du undrar över är du välkommen att läsa mer på hemsidan eller
ange vad du är nyfiken på att veta mer om under ”Övrigt” när du anmäler dig till seminariet.

