
Förtöjning av båtar vid stångbojar 

• Stångbojen är förankrad i ett 1 tons ankare med en tross. Trossen är fäst i bojens övre
metallfäste. I samma fäste skall förtöjningslinan till båten fästas. Det finns ingen kätting eller
schackel mellan bottenförankringen och bojen vilket gör att livslängden på installationen
kommer att bli lång och underhållskostnaderna bör bli låga.

• Bojarna skall ligga kvar i vattnet under vintern, så det blir inga i och urtagningar på
bryggdagarna som tidigare.

• Bojen är justerad för att ha hälften av bojkroppen över vattenytan vid normalvattenstånd.

• Bojarna är fästa i pontonbryggan med en svart tamp som håller in bojen mot bryggan. Den linan
är inte till för förtöjning utan enbart där för att hålla bojen på rätt plats. Den kan också användas
vi angöring och för att fästa aktra tampen när båten inte ligger på plats.

• Maximal båt längd – 8,0 meter, Maximal båt vikt – 2,5 ton

• Alla båtar måste fändras av väl då alla båtar kommer att röra sig med vind och strömmar.

• Alla båtar skall läggas fast i både boj och brygga. Två aktertampar, en till varje boj och två
förtampar skall användas vid förtöjning av båten.

• Aktertamparna skall inte dämpas med fjäder eller gummidämpare. Fjädringen tar bojen hand
om.

• Förtamparna skall fjädras som vanligt.

• Förtöjning mot pontonen skall fästas i ringarna som monterats på pontonens träreling eller
med tamp runt trärelingen. OBS! Tampen får inte skada träet på relingen.

• Aktertamparna skall straffas hem väl, dvs. tampen skall vara väl sträckt. Var inte orolig för att
ta i. Båten skall ligga så stilla det är möjligt på sin plats. Ju mindre båten rör sig desto mindre
kommer den att ha kontakt med grannbåten. Igen – Fändra av ordentligt!



• Aktertampar läggas rakt mellan bojen och båten. Erfarenheter från föregående år visar att 
raka tampar ger bättre följsamhet mellan båtarna. 

• När ni lämnar båtplatsen, fäst aktertampen i den svarta linan som håller bojen på plats med 
ett halvslag eller pålstek, så att den inte hamnar i vattnet. För kortare båtar kommer tampen 
att vara lång och fastnar lätt i propellrar. Lägg inte tampen uppe på bojen! 

 

 

 




