
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta område D vid Solviken : 13 09 10 

 

Översiktskarta område D vid Solviken : 13 09 11 

 med sjöbodslägen för utvärdering 
 

D1 D2 

D1: 4st bodar på den lägre gräsbevuxna delen i Solviken 
D2: 1st bod i förlängning inåt ön i bef. sjöbodslänga 
 

Denna position är dokumenterat med uppriggad sjöbodsmall  

Omdiskuterat träd 
som stör havsutsikt. 
         Se foton 

13 09 08  



D1 

D2 

Placeringsförslag sjöbodar grovt skissat 



Höjdläge utplacerad mall 

292 cm 

265 
cm 

-50 cm = nivån på det nedre badkarsdäcket 

Den 2,85m höga mallen är här placerad med bottennivå 20 cm för lågt för att visa takhöjden för 2,65m höga 
sjöbodar ( Vid AK båtupptagningsramp är bodarna lägst med höjd 2,55 -2,75m )  



 

 

 

Den allmänna 
utsikten från 
vägen i dalen är 
kanske den största 
svagheten med 
den föreslagna 
placeringen D1. 
Från altanerna 
stör den yttre 
boden mest, men 
från vägen tar den 
inre mycket av 

utsikten.  

Utsikt från vägen i dalen 
Bara den yttre boden ligger i utsatt position, medan de andra är uppskattade, frihandsritade lägen 



 

Utsikt från ett antal altaner 

Utsikt från Eva och Lennarts dörr :  
Sjöbodarna tar inte sjöutsikt från altanen 



 

Utsikt från inre 
altandel och 

stugfönster :  

Utsikt från Nordströms altan : Här tar sjöbodar D1 sjöutsikt  



 

Utsikt från Gerd Eneskans stuga : Sjöbodar stör ej. 

Avsikten med fotoserien var inte att fota träd, men de verkar från 
flertalet stugor ge en större störning än de föreslagna sjöbodarna. 



 

Utsikt från Jivhems altan : 



 

Utsikt från Helene Rydqvists altan : 



 

Sjöbodar dolda bakom berg 



 

 

Utsikt från Lindbloms altan : Sjöbodar syns ej, men olika träd tar utsikt 



 

Utsikt från Wallins altan : 
Sjöbodar syns ej. 
Tråkigt att se havet döljas av ett par träd 



 

Utsikt från Bornsjös altan : 



 

Utsikt från Ros-Marie och Lasses altan: Tyvärr lite oskarpt foto 



 

Utsikt från Carin och Einars altan: Förstora bilden så syns mallen vid pilspets.  

På denna sida dalen kommer de inre bodarna ta ytterligare sjöutsikt 



 

Utsikt från Bornsjös altan: Sjöbodsmallen skymtar bakom stora trädet? 



 

Utsikt från Ulla och Tommys altan: Sjöbodsmallen syns vid pilen 



 

Utsikt från Susanne och Niklas altan: Sjöbodsmallen syns lite vid pilen 



 

Utsikt från Forsbergs altan: Sjöbodsmallen syns lite vid pilen 



D1 : För det stora flertalet ger nog läge D1 störst påverkan när man rör sig i dalen där en stor del av havsutsikten 

försvinner. Från nästan alla altaner, som ju ligger högt över vägen, ger 2 – 3 träd större olägenhet än sjöbodar.  

 

Träd : Hittills har trädfrågan gällt ett träd ( det som blev förgiftat ) och drivits av en medlem och FK verkar tycka att 

trädet är viktigare än en medlems missnöje med detta. Men när man tittar på fotoserien så kan man tycka att vi 
kanske  borde göra gemensam sak och påvisa hur mycket träden förstör utsikten från ett stort antal stugor. En 
liknande fotoserie med fokus på träd skulle med tyngd visa detta för FK. Förslag : Sopa rent från träd och låt havet 
vid Solviken framträda mera. 

 

D2 : Denna enda sjöbod påverkar ingen havsutsikt och stör inte så mycket i övrigt? 

 

Synpunkter på utvärderade sjöbodslägen 


