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Skrivelse från Samhällsföreningen Framåt i Kämpersvik, angående de planerade sjöbodarna i 

Kämpersvik. Bygglovsansökan från Kämpersvik Hamn AB. 

Med åren har det byggts allt fler sjöbodar som minskat utsikten mot vattnet som helt förhindrat 

tillgängligheten till bryggorna. Det planerade området är i dag ett av de sista områden där 

allmänheten kunnat gå på bryggorna och där man har utsikt över vattnet.  

Samhällsföreningen skrev 2013 ett remissvar angående den då planerade sjöbodsbyggnationen. Vi 

ville fästa uppmärksamheten på att sjöbodarna, som planerades mellan vägen och sjön, hade en stor 

negativ påverkan på miljön i Kämpersvik.  

Nu när det finns ett nytt förslag på byggnation av både större och mindre sjöbodar mellan vägen och 

sjön vill vi med bestämdhet hävda att dessa sjöbodar, av både mindre och större storlek, kommer att 

betydligt inskränka allmänhetens möjlighet att röra sig i området ut mot sjön och minska utsikten 

mot vattnet. 

Det aktuella området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård. I områden med riksintresse 

skall främst det rörliga friluftlivet beaktas när man ger tillstånd till exploateringsföretag eller vid 

andra ingrepp i miljön. Sjöbodar och förrådsbyggnader medför en privatisering som kan verka 

avhållande från den som vill uppehålla sig i området. I detta fall hindrar de också utsikten mot 

vattnet när man uppehåller sig på vägen. 

Föreningen framåt vill därför att kommunen avslår bygglov för de sjöbodar och förrådsbyggnader 

som ligger mellan vägen och sjön. 

Föreningen Framåt vill också särskilt framhålla vår oro för trafiksituationen genom Kämpersvik som 

den är i dag och i framtiden, speciellt med tanke på de nya bostadsetablering som sker. Vi tror inte 

heller att trafiken minskar för att sjöbodar och förrådsutrymmen byggs. 

Samhällsföreningen har bland annat syfte att bevaka det allmännas intresse i Kämpersvik. 
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