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mästocka sjö – platsen idag
Mästocka badplats är redan idag en mycket populär destination, inte minst bland
lokalbefolkning. Här erbjuds möjlighet till bad och grillning samt häpnandsväckande vyer över
Ljungheden på sjöns motsatta sida. Hallandsleden, med alla dess vandrare, passerar även förbi.
Med dessa förutsättningar finns alla möjligheter att öka attraktionen på platsen ytterligare och
skapa ett besöksmål som välkomnar alla, förstagångsbesökare såväl som återvändare.

Platsen har idag en mindre parkering i anslutning till

Men framförallt så erbjuder vårt förslag utökade möjligheter

accessvägen söderifrån. Efter parkeringen finns en vägbom

till rekreaktion vid Mästocka Sjö. I skogen som skymtas från

och sedan är det några minuters promenad fram till

badplatsen föreslås en ny plats med ytterligare möjlighet till

badplatsen. Väl framme vid badplatsen finns idag möjlighet

matlagning och umgänge. Även tre stycken vindskydd vilka

till grillning och omklädning samt ett styck vindskydd av

skapar möjlighet för fler / större sällskap att övernatta eller

klassisk modell. Detta är mycket uppskattade funktioner,

ta skydd samtidigt. Dessa utformas som spännande objekt

främst under årets varmare månader.

vilka väcker nyfikenhet för både lokalbefolkningen men även
vandrare längs Hallandsleden.

För att utöka tillgängligheten föreslås att nya
parkeringsplatser anläggs längs vägen för att minska

Från denna nya lägerplatsen anläggs också starten för en ny

avståndet till destinationen. Strax efter denna parkering

skogsstig, vilken slingrar sig en lagom bit in bland träden.

finns befintlig vändplan. Här passar det bra med ny placering

Här erbjuds en ny sträcka att motionera längs men även en

av vägbom, då den skapar tillgång till nya p-platser och

upplevelse med information om platsen och dess biologiska

vändplan men inte badplatsen. Här kan även nya cykelplatser

mångfald.

planeras, i direkt anslutning till platsen utan att vara ivägen.

VY ÖVER BADPLATS MOT LJUNGHEDEN

s. 3

VY ÖVER PLATS FÖR NYA VINDSKYDD

1. Tomtgräns
2. Hallandsleden
3. Ankomst bil / cykel

BEFINTLIG OMKLÄDNING

BEFINTLIGT VINDSKYDD

4. Badplats
5. Befintligt vindskydd / grillplats
6. Omklädningsrum
7. Befintlig parkering
8. Ny parkering
9. Befintlig Vägbom

10. Vägbom – ny placering
11. Vändplats
12. Ny grillplats / vindskydd
13. Ny gångstig
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mästocka sjö – besöksmål

A

Nere vid Mästocka Sjö skapas en ny plats som blir ett attraktivt besöksmål. De nya vindskydden
bland träden fyller flera olika funktioner och är spännande att upptäcka för alla olika besökare,
oavsett ålder eller behov .
Ny Rastplats
ATTRAKTION
Från avstånd skymtar spännande strukturer bland
träden som väcker intresse och nyfikenhet.

2.
1.

AKTIVITET

4.

Väl framme bjuds besökare in att utforska och
interagera med strukturerna och platsen. Här finns
möjlighet till umgänge, väderskydd, avslappning
eller matlagning etc.

3.
s. 4

FUNKTION
Väl inne i väderskyddet stängs omvärlden ute

Skylt

förutom möjligheten till utblickar mot Sjön och
Ljungheden. Här är man skyddad mot väder och
vind och kan övernatta innan nästa sträcka på
Hallandsleden ska påbörjas.

ny gångstig / Skyltning
Vidare in i skogen slingrar sig en ny gångstig som lockar till utflykt. Stigen anpassas varsamt efter naturen och träden. Längs den
nya gångstigen placeras ut skyltning med information om platsen, dess omgivning och biologiska mångfald. Dessa skyltar skulle
även kunna utökas till att omfatta hela platsen och skapa en tydlig upplevelse direkt efter ankomst till platsen.

Skylt

Skylt

A

Framtida Utveckling
På platsen finns utrymme för ytterligare förbättring i

1. Befintligt möblemang och grillplatser

framtiden med målet inställt på förhöjd upplevelse. Vi har i

2. Sandsstrand / barriär

vårt arbete identifierat ett antal områden som skulle kunna

3. Lekplats / upprustning komplettering

satsas på i nästa steg.

4. Översvämningsvänlig gångstig
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vindskydd – idé
B

Inne bland träden hittas Mästock Sjös senaste tillskott, vindskydd placerade bland träden. Dessa
vindskydd är utformade med platsens förutsättningar ständigt närvarande, både estetiskt och
praktiskt. Trädens placering och markens beskaffenhet är rådande när det gäller den slutgiltiga
utformningen. Därför har vi tagit fram ett koncept som är modulärt och anpassningsbart.
KONCEPTDIAGRAM

Från ovan består strukturen av 2

Dessa par går att skjuta i

... och även i förhållande till

På så vis uppnås möjlighet till

par korslagda ramar.

sidled...

varandra.

anpassning.

Från sidan består strukturen av

Dessa stänger går att förkjuta i

... även i sidled. Strukturen går

Med enkla medel skapas

en ram med 4 stänger.

höjdled och...

därmed att passas in efter

en modulär struktur med

inplacerad objekt.

möjlighet till stor variation.

Själva vindskyddet består av en

Inuti kuberna finns plats för en

I ena kortänden öppnas ett cirkulärt hål

enkel kub i trä. Dessa placeras in

mindre familj eller ett kompisgäng att

som skapar utblickar. Den utskurna cirkeln

som fria objekt i strukturen.

övernatta.

sitter kvar och är möjlig att vrida för att
växla mellan slutet och öppet.
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Plan 1:50
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vindskydd - konstruktion
TRÄDKOJOR
Platsanpassat
Utgångspunkten är att utnyttja träden på platsen som
naturliga pelare utan att göra oåterkallelig åverkan, så träden
har möjlighet att fortsätta leva oavsett vindskyddens framtid.
Utifrån träden kopplas en ram av trä. I den ram placeras
objekt efter behov, såsom inneslutande boxar till vindskydd,
skivor som bordskivor etc.
Modulärt
Med genomtänka möten och anslutningar skapas
förutsättningar för att kunna montera ihop och isär och
förändra vindskydden beroende på framtida behov och krav.
Kostnadseffektivt
Konstruktionen blir även enkel att producera och
kostnadseffektiv, eftersom standardkomponenter som
limträbalkar kan användas. Vi uppskattar priset i material per
träkoja till ca 10 000 - 15 000 tSEK.

MATERIAL
Trä
Vindskydden är i alla delar byggda i trä. Träet relaterar
naturligt mot sin plats och samspelar med omgivningen.
Trä är även ett material som är enkelt att bearbeta och
samfoga på plats, samt är kostnadseffektivt. Utöver alla dessa
fördelar är träet ett robust material som kommer åldras med
värdighet och smälta in mer och mer med årens gång.
Hållbarhet
Med noga utvalt trä från lokala sågverk behövs inte heller
strukturen behandlas, vilket gör att slutprodukten är vänlig
mot miljön.
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Vy över vindskydd

