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28 Stora Dyrön S:1, Tjörns kommun - 
Bygglov för uppställning/uppsättning 
av mast 
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funktionshinderfrågor för perioden 
2021-2022 

2021/12  

39 Delegationsbeslut 2021/3  

40 Meddelanden 2021/2  

För kännedom 

41 Skrivelse från PHS vägsamfällighet 
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