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REKOMMENDATIONER 
SKÖTSELRÅD  
HANDHAVANDE   

Rekommenderad storlek 
Höjd        Rek maxstorlek             Liggande flagga Stående flagga 
6 m 3m2 150 x 95 cm 95 x 150 cm 

8 m 4m2 200 x 125 cm 120 x 200 cm 

9m 4m2 240 x 150 cm 150 x 240 cm 

10 m 6m2 240 x 150 cm 150 x 240 cm 

12 m 8m2 300 x 180 cm 150 x 350 cm 

14 m 12m2 360 x 225 cm 150 x 400 cm 

16 m 14m2 390 x 245 cm / 420 x 263cm 175 x 450 cm 

18 m 16m2 450 x 281 cm 200 x 600 cm 

Flaggstången skall monteras enligt monteringsanvisningarna. 

• Det är viktigt att efter ca 3 månader kontrollera markfästet att muttrarna är ordentligt åtdragna 
samt efter justera flaggstången vid behov så den står rakt när man efter drar muttrar/bultar.
(OBS flaggstänger är koniska, vattenpasset skall visa lika snett på samtliga sidor då står stången rakt) 

Rekommendation vid årlig tillsyn: 

• Ta ett handfast grepp om flaggstången, gunga flaggstången, sitter flaggstången ordentligt fast utan 
att glappa i infästningen? vid glapp dra åt muttrarna 

• Är flaggstången smutsig tvätta med varmt vatten, såpa & svamp

• Kontrollera: markfästet, glasfiberröret, flagglinan, krokar, och eventuella viktringar. Byt ut 
slitagematerial vid behov. 

Handhavande flaggstång med vev system 

 (OBS! Viktigt att veven har förts in så långt det går för att undvika slitage) 

Flaggan hissas: veva medurs försiktigt utan våld och motvikten måste alltid följa med upp.  

Kontrollera att motvikten rör sig i takt med vev-rörelsen och att spänningen i linan är konstant.  

När man hissat ända upp skall man veva moturs ca1 varv för att undvika att flagglinan kilas fast.
Flaggan halas: veva medurs 1 varv för att sedan direkt veva moturs flaggan halas ner, om inte flaggan 

omgående rör sig nedåt, gör om proceduren för att frigöra linan från topp-kulan, hala hela vägen ner, (när du 
når flaggan med handen dra försiktigt i flaggan och veva samtidigt för att undvika trassel)

Att upprepa vev-rörelsen flera varav i båda vev-riktningarna under hissandet eller halandet av flaggan kan 

medföra trassel i vev-mekanismen och betraktas som handhavande fel.  
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