En badflotte för
barnens sommarlek
En badflotte till
sommaren gör
garanterat succé – framför
allt hos barn och ungdomar.
Placeras den lagom långt ut
Med plats
från stranden eller den fasta
för bryggliv
bryggan blir den ett perfekt
mål att tävlingssimma till.
Mängder med energi går åt
till att simma ut, klättra upp
Av Leif Qvist
på flotten, dyka i igen, simma,
klättra, dyka och så vidare.
Lika roligt är det förstås att komma simmande och plaska och
stänka ner de torra solande föräldrarna på flotten.
Efter några dagars jobb har den händige fixat navet för hela familjens strand- och badliv – dessutom till halva kostnaden jämfört
med om man tar professionell hjälp. Se bara till att prata med dina
grannar och ansök om bygglov.

brygga

vinjett/XXX

XXX/vinjett

Familjen Kamme: Pappa Joachim,
mamma Karin, barnen Sara, 13
år, Albert, 12 år, Ella, 8 år.

FÖRBEREDELSER
Platsen för badflotten bör
du diskutera med övriga brygg/båtägare om du
inte har en egen badvik.
Vattendjup behöver kollas
för införskaffande av förankringskedjor och bottenfästen. Snickarverktyg
som behövs är: måttband,
snickarvinkel, såg, hammare, skruvdragare/borrmaskin.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

På internet finns många
leverantörer av hela byggmaterialsatser. Svenska
Flytblock AB har ett stort
sortiment. Vi valde flytblock av cellplast med
svarta polyetenskal som är
tåliga. Tryckoimpregnerat
virke klass A av typ tralläkt ska det vara och beslagen av varmgalvaniserat
stål. Vårt bygge är 1,8 x 3,5
meter och har 8 st flytblock. Flytblockens storlek bestämmer badflottens
storlek. Virkesdimension
stomme 34 x 145 mm à 40 kr
metern och täckbräder 22
x 145 mm a´ 20 kr metern.
Beslagen är inre och yttre
hörnjärn med ankarögla för
skruvschackel till kätting.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

För grunt, för stenigt, för geggigt. Båten ska få plats, badstegen
måste i. Det finns många anledningar till att bygga en brygga. Här
får du tips och råd – och Joachim Kammes egen bryggberättelse.
Text Anna-Klara Fresk Aspegren Foto Familjen Kamme

Famijen Kamme la en semestervecka på
att bygga en brygga vid sommarstugan i
Östergötland.
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En elegant badstege i rostfritt stål fäster säkert och kan lätt
demonteras om bryggan tas upp på land för vinterförvaring.
Pris för fyrastegsmodell ca 2 500 kr. En egen snickrad t rästege
kostar drygt 100 kr inkl. vinkelbeslag och bultar.

En dag för materialinhämtning och en dag för snickrandet och den tredje
dagen för sjösättningen.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Att köpa allt färdigbyggt
kostar ca 20 000 kr plus
eventuell frakt. Materialet
till vårt bygge kostar ca
8 000 – 10 000 kr.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Badbryggan kan i vissa
områden bli en ”måstoalett”. En naturtrogen plast
uggla kan hålla undan sjöfåglar från bryggan.
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1. Välj arbetsplats nära vattnet för bygget blir tungt. Så här kan
stommen konstrueras. Långsidorna har fack för flytblocken och
i mitten diagonalstöd för stabilitet. Kolla diagonalmåtten så att
stommen blir vinkelrät.

2. Hörnen förstärks med vinkeljärn på insidan och vinkeljärn med
öglor på yttersidan. Genomgående bult med bricka och mutter
dimension 8–10 mm, hålen förborras. I ytteröglorna fästes sedan
ankarkättningarna med skruvschackel.

 3. Däcksbräderna spikas eller skruvas med 5
mm mellanrum för vattenavrinning. Putsa och
runda sågkanterna väl eller spika fast täckande
plastlister runt om.

4. Nu skruvmonteras flytblocken i sina fack. De starka polyetenskalen gör att bryggan kan dras upp på land till vintern utan en
konstruktion med medar. Vikten är nu ett par hundra kilo och det
behövs flera bärare i varje hörn för sjösättningen.
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5. En roddbåt behövs intill flytbryggan för att
placera ut bojstenarna. För bästa vågdämpning
bör kättingarna läggas korsvis. Knyt en lina i övre
kättingänden eller ha en båtshake till hands i fall
kättingen slinter. Alternativt kan badbryggan
förankras med stålrör mot botten och glidbyglar
för vågorna, men där finns en uppenbar klämrisk
för fingrarna. (I Bättre hems vårnummer från
2007, sid 74–75, finns mer att läsa om bryggbygge.)

