
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta område D vid Solviken : 13 09 10 

 

Översiktskarta område D vid Solviken : 13 09 27 

 med sjöbodslägen för utvärdering 
 

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

D3: 5st bodar inskjutna i berget ca 9m utanför bastu 
 

Denna position  
är dokumenterad  
med uppriggad  
sjöbodsmall  

13 09 26  

D1 

D2 

D3 



 

Placeringsförslag D3 sjöbodar : 5st bodar skjuts in i en ficka i berget 

8,9m 12,5m 



 

Utsatt nivå ligger ett par cm 
över de gamla bodarna 

Trappa möjlig 



 

Yttre benet stöder i vattnet 

Ca. 3 – 3,5m 
 ö.h vid  
normal? nivå 



Utsikt från vägen i dalen 
Syns minimalt 



 



 

Utsikt: Sjöbodar D3 blir synliga från ett antal stugor, men påverkar sjöutsikten bara marginellt  



 

Utsikt från Ulla och Tommys altan: Sjöbodar D3 syns, men påverkar ej havsutsikt 



Sjöbodarna är inte synliga från tarmen, men tar nära havsutsikt från trappan upp 



 

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? 

Anslutning direkt mot de gamla bodarna med sitt lilla djup                       
kanske svår att få snygg?  

 

 

 

D3 : Ger en vacker och sjönära placering av 5st fullstora sjöbodar, som ger 

minimala nackdelar vad gäller sjöutsikt. Höjdläge nära de gamla bodarnas 
nivå ger bekväm tillfart. 

Merarbete med gångväg och ”altan” på över 3m höjd. En tänkbar trappa ned 
ger bra gångväg mot Henrys brygga och en avlastningsplats från båt i Solviken.  

Synpunkter på utvärderade sjöbodslägen 


