Förslag D5 och D6 till sjöbodar i område D vid Solviken
D5: Bastu flyttas ut och
3 st nya 3,9m² bodar läggs till de befintliga
D6: 1st bod 3,9 m² i förlängning inåt ön i bef. sjöbodslänga
Inritade linjer
avser väggar
och inte
takkonturer

D6

15 02 24

Beskrivning
1. Befintlig bastu styr
utformningen då den har stora
fönster på havssidan och den
bör därför flyttas till nytt
ytterläge. Den har idag sin dörr
ytterst på väggen mot dalen (i
mellanrummet, se foto sista
sidan).
2. Bodar D5 föreslås i format:
B 2,0 m x Djup 1,95 m = 3,9 m²

Bef. bastu
flyttas ut
mot havet

15 02 24

D5

3. Bod D6 nu minskad till 3,9 m²
efter att den med årets
strandsskyddskarta kommit i
strandskyddat område.

Förslag D5 / D6 sjöbodar och ombyggnad av bef. altandäck
5 m² sjöbodsmall
i ej aktuellt läge

Bef. bastu
flyttas ut
D5

Ny altan bredd 1,0 m utanför bastu + flyttad trappa
Gamla altanens lägre del tas bort
Ny trappa
Räcke rivs där nivåskillnaden är liten

D6

2m + 2m + 2m =
(< 6m blir den totala
förlängningen utåt )
utanför bef. bastu

Befintligt altandäck
SBK rekommenderar att bodar D5 / D6 och det befintliga altandäcket behandlas som ett strandskyddsärende.
Ett krav på däcket är minskad storlek  Vi river den lägre delen
Ett annat krav är att minska karaktären av ett inhägnat privat område  efter samtal med SBK så tas staketet
bort, där det inte behövs av säkerhetsskäl, och med trappor görs altanen tillgänglig från olika håll.

Förslag D5 och D6 till sjöbodar i område D vid Solviken
Inritade linjer
avser väggar
och inte
takkonturer
D6

B 2,0 x L 1,95m

3st B 2,0 x L 1,95m

Bef. altandäck högre delen

Ny trappa
Bef. bastu
flyttas ut
mot havet

Bef. altandäck lägre delen
som tas bort
D5

Bef. bastudörr

Ny altan. 1m bred i yttre delen
Utflyttad trappa vid bastu
15 02 24

Havsutsikt: Få stugor får utsikten påverkad

Denna markeringspinne
är en uppmätt punkt för läget av bastuns
yttre hörn. Resten är ”frihandsritning”

Utsikt: D5-bodar stör mindre sett från östra sidan av dalen

Idag

För info ---- Inaktuella förslag
D1: 4st bodar på den lägre gräsbevuxna delen i Solviken
D2: 1st bod 5,0 m² i förlängning inåt ön i bef. sjöbodslänga
D3: 5st bodar inskjutna i berget ca 9m utanför bastu
D4: Bastu flyttas ut och
3 st nya 5m² bodar läggs till de befintliga
D5: Bastu flyttas ut och
3 st nya 3,9m² bodar läggs till de befintliga
D6: 1st bod 3,9 m² i
förlängning inåt ön i bef. sjöbodslänga
Denna position är dokumenterad
med uppriggad sjöbodsmall

D2

D6

D1

15 02 24

Vit = Inaktuella
Förslag

Bakgrund
D1 (2013) accepterades ej på ön
pga störd havsutsikt.
D3 (2014) accepterades ej av
SBK pga strängare syn på strandskydd.
SBK hade helst sett en placering
på det stora altandäcket.
Förslaget är dock oacceptabel på
ön pga havsutsikt och att vi
förlorar en viktig samlingsplats
D4 (2014) SBK accepterar inte 5
m² idag

Bef. bastu
flyttas ut
mot havet

D5

D3

15 02 24

D4

D2 (2013) accepteras inte idag
då boden nu hamnat inom
strandskyddet och 5 m² inte OK

Flytt av bastu
- Om vi förutsätter att havsutsikten från bastun är viktig så måste den flyttas
utanför nybyggda bodar D5.
- Flyttmetod, flera alternativ finns:
1. Flytta den som en enhet, där förmodligen största jobbet blir
anpassningen mot bergets nya form på nytt ställe. Bastuform idag – Se
nedan.
2. Bastun kan rivas och byggas upp i nytt läge, där dörr, fönster mm
återanvänds.
3. Bastun nybyggs och den gamla görs om till sjöbodar.

Nytt förslag i nytt läge siktar på en 3 m djup bastu  medeldjupet idag.
Förlorad duschplats innanför dagens bastu kan kanske löses med utvikbar skyddsvägg på nya
sjöbodarnas främre vägg?

OBS! Om man accepterar att bastun tappar sitt sidofönster med utsikt mot havet, så kan den ligga kvar och de 3 st
bodarna istället byggas utanför bastun..

