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Monteringsanvisning Friggebod Funkis. 
1. Ta fram bjälklagsritningen, markera placeringen av balkskorna enligt ritningen.  

Regel 45x170mm som är friggebodens långsida. 

Tips! Bågnar reglarna ska bågen vara uppåt. 

 

2. Skruva balkskon med ankarskruv enligt (bild 2) Tips! Lägg en regel 45x170 i balkskon och 

kontrollerar så regelns ovankant hamnar i samma höjd som långsidans regel. 

 

Montera golvreglarna i långsidornas bärlinor enligt bjälklagsritningen, skruva reglarna i balkskon 

med 2 ankarskruv/sida. Kortlingarna skruvas med 2st 100mm skruv/sida (bild 3)  

Tips! Kontrollera diagonalmåttet på bjälklaget och justera så det blir lika vid behov. 

 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 3 

45x 95 Kortlingar 
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3. Nu ska väggsektionerna resas, de ska monteras kant i kant med bjälklagets utsida. Använd 

80mm skruv som skruvas ner i bjälklaget. (4-5 skruv efter behov).  

OBS! Vissa väggar kan vara numrerade och då ska numret monteras neråt och inåt.  

Tips! Börja med en sektion på en långsida, sen en gavelsektion. Kontrollera med vattenpass. 

 

  
 

4. Fortsätt med resterande sektioner, ta en långsidas sektion sist. Sektionerna skruvas 

tillsammans med 2st 80mm skruv/600mm.  

Tips! Fönster/ och dörrhål går att vända och byta plats på för olika placeringar. 

 

Bild 4 

Bild 5 

Regeln i dörrhålet 

sågas bort efter 

montage av 

stomsektionen. 
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5. Nu ska ett hammarband (45x95mm regel) monteras över båda långsidorna. Skruva med  

80mm skruv, (totalt ca 12st skruv/långsida) Skruva fast en vinkel enligt takplansritningen 

4st ankraskruv/vinkel. Den andra vinkeln är enklare att montera efter att takåsarna 

monterats. (bild 6) 

 

6. Nu är det dags att montera takåsarna, 4st korta och 5st med takutsprång.  

4st ankraskruv/vinkel 

 
Grattis! 

Nu när stommen är monterad börjar det roliga med in-och utsidans beklädnad. Tänk också på att 
sätta några snedsträvor för stabiliteten tills inre och ytterbeklädnad är monterad. 

Vi välkomnar kommentarer om ritningar/monteringsanvisningen och monteringen. 
Skicka gärna också en bild på din monterade stomme. 

Bilder och kommentarer skickas till: info@byggstommar.se 

Instagram/Facebook tagga gärna #byggstommar 

Bild 6 

Bild 8 

En vinkel på ena sidan 

En vinkel på varje sida 
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