
 

 

E1-yttre 

E1: 4st bodar längs inre delen av stigen till båtplatserna 
E2: 4st bodar längs vägen runt ön ( nytt förslag ) 

E1: 4st bodar längs yttre delen inaktuella 
 

Denna position är dokumenterat med uppriggad sjöbodsmall  

13 09 08  

Befintlig 
     stig 

Översiktskarta område E vid ”Körsbärsviken” ( utanför Körsbärsdalen ) : 13 09 10 

 

= sjöbodslägen för fortsatt utvärdering 
= Inaktuella lägen 

E1 

E2 



Sjöbodar i område E ”Körsbärsviken” 13 09 08 

 
- Sjöbodar E1 i den inre delen av kartlagda sjöbodslängan på 8 – 10st bodar i rak linje utreds vidare.  
 

- Sjöbodar E2, nytt förslag, längs huvudvägen runt ön utreds vidare. 
 

- I här utsatt position ligger befintlig stig kvar bakom bodarna, med minbredd 1,2m 
 

- Utsatt taknivå E1 ger 2,75m bodhöjd. E2 OK bygga 2,85m lika mallen  
 

4st x 2,5m 

E1-Yttre 

Höjdläget bestäms av berg i den 5:e boden 
( bergtopp 6 cm under utsatt golvnivå ) 

E2 E1 

= sjöbodslägen för fortsatt utvärdering 

= Inaktuella lägen 

4st x 2,5m 



 

 

Befintlig 

stig 

Lokal   
   uträtning  
        av stig 
            krävs 

Stigen kvar bakom sjöbodslänga i utsatt förslag : 

20m 

E1-Yttre 



 

Bodarna kan alternativt 
förskjutas drygt 1,2m bakåt 
mot berget, och stigen 
läggas som en altanväg på 
sjösidan 

Befintlig   
stig 

Alternativ placering av sjöbodarna närmare berget , där stigen går :  

 



 

Påverkan på utsikt :  
 
Ingen stuga får sin sjöutsikt påverkad, och bara från ett par stugor kan hela eller delar av de aktuella 
sjöbodsförslagen ses. Det gäller : 
 

 Edvardsson Svedmyr  



 

Utsikt från Svedmyrs stuga : Här syns hela sjöbodslängan och skymmer då 

berget bakom 



 

Utsikt från 
Edvardssons :  
Här syns stor del 
sjöbodslänga E1 från 
fönster på stugans 
östra sida, men 
förslag E2 bör inte gå 
att se 



 

Utsikt från Ungers stuga : Endast de inaktuella yttre bodarna E1 kan ses 



 

Utsikt från Simonssons altan :           Endast  de      inaktuella yttre bodarna E1 kan ses 



 

Utsikt från Hillstens altan : Endast de inaktuella yttre bodarna E1 kan skymtas 



 

Utsikt från Mari-Louise yttre altan : En del av yttre boden syns vid pilen  



 

Utsikt från Källs altan : Endast de inaktuella yttre bodarnas taklinje ( vitmarkerad )  kan ses 


