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EFTERKONTROLL
Ca 3 månader efter att flaggstången monterats och rests är det viktigt att kontrollera och 
efterdra samtliga muttrar. Därefter rekommenderar vi att kontrollera markfästet och att 
muttrarna är ordentligt åtdragna minst 1 gång/år. Vi rekommenderar även att kontrollera 
flagglina, knape, viktringar, vevsystem, slingband, flaggstångskulor clipps och krokar en 
gång per år.

Vid installation utförd av en fackman bör denna dra med ett sådant moment att första 
efterkontroll ej behöver utföras fören efter ett år, Då ansvaret övergått till fastighetsägaren.

Flagghuset lämnar 10 års garanti 

På alla flaggstångsmodeller vilket innefattar glasfiberarmerad flaggstång samt galvaniserat flaggstångsfäste. Detta innebär att 

godkänd reklamerad flaggstång ersätts med en ny. Ny flaggstång lämnas som ersättning vid skada till följd av fabrikationsfel 

(materialfel) ex. brott på flaggstången eller fästdetaljerna. Garantin gäller inte för skador som orsakats av storm eller andra 

naturkatastrofer eller att yttre påverkan har påförts flaggstången. Kostnader för montering, demontering och frakter ersätts ej. 

Tillbehör som kula, flagglina, vevsystem och andra lösa delar omfattas inte av garantin. Garantin gäller ej skador som täcks av 

annan försäkring (motorförsäkring, transportförsäkring etc.) och ej heller skada som beror på felaktig montering

VID REKLAMATION

För att smidigt kunna hantera eventuellt reklamationsärende önskar vi bilder på reklamerad del, markfästet samt en kopia på 

kvitto. Dessa bilder mailas till info@flagghuset.se. När vi fått in bildmaterialet gör vi en snabb analys av reklamationen och 

återkommer sedan personligen till Er med en lösning. I vissa fall behöver vi se den reklamerade delen för vidare analys. Har 

flaggstången skadat person eller egendom då skall den drabbade anmäla händelsen till sitt försäkringsbolag

6st

3 st

9 st

1. Skruva fast de 3 st förankringsjärnen (A) på 
markplattan (B) .  Använd muttrarna. 
3st muttrar under och 3 st på översidan av 
markplattan. Kontrollera att avståndet 
(D) är 73 millimeter.

2. Placera det monterade markfästet i gropen och fixera det så det blir vågrätt. (Alternativt 
fyll gropen med betong och tryck ned förankringsjärnen i betongen.) Obs! Placera 
gångjärnssidan åt det håll Ni önskar fälla stången. Tänk på att knapen är placerad på 
samma sidan som gångjärnet. 

3. Fyll upp med betong till de understa muttrarnas underkant.

4. Efter några dagar har betongen hårdnat och flaggstången kan resas. Skruva ytterligare 
3 muttrar (G) på förankringsjärnen. Skruva ned dem så långt som möjligt. Lägg en bricka 
(E) på varje förankringsjärn. Montera flaggstången till markfästet med sprinten (F).

5. Montera kula, knape och lina.

6. Res flaggstången. Montera återstående brickor (E) och muttrar (G). Finjustera 
flaggstångens lodläge med muttrarna (G) och dra fast dem så hårt det går. Obs! Efterdrag 
alla muttrar efter några veckor.

Gräv en grop till frostfritt djup med diameter 30-40 cm med 
ett djup på minst 80 - 125 cm.

MONTERING AV FLAGGSTÅNG

6 - 14 meter

Montering i mark
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7. Kapa gängstång min 300 mm
8. Borra lika djupt som du kapat
9. Kontrolera att fästet passar och rengör hålen
10. Fyll nästan ända upp med snabbcement
11. Tryck sakta ner fästet ända ner till botten och loda in fästet.
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SKÖTSELRÅD
Flagghusets flaggstänger är producerade i glasfiberarmerad polyester. Ett underhållsfritt 
material. För att hålla flaggstången ren och snygg rekommenderar vi att fälla flaggstången 
och rengöra den med varmt vatten och såpa. Flaggstången kan även poleras med vanligt 
båtvax för extra lyster. 

Invändig lina manuell – Vid byte av flagga rekommenderar vi kontroll av flagglina och 
motvikt. Flagglinan slits mycket i änden då flaggan är i topp. Kontrollera därför flagglinans 
ände och 10-15 cm in på linan. Har slitage uppstått så bör linan kapas så att slitage kan börjas 
på nytt. Viktringen kontrolleras så den är hel, Vid utsliten viktring bör denna bytas ut.

Invändig lina (vev) – När flaggan skall hissas veva försiktigt medurs. När flaggan skall 
halas veva försiktigt moturs och kontrollera samtidigt att flaggan halas. Om inte flaggan rör sig 
nedåt direkt skaka då på flaggstången så att flagglinan frigörs från kulhållaren. Forsätt sedan 
att hala flaggan med uppsikt på den så att den följer rörelsen. Vid upprepade vevrörelser i båda 
riktingarna kan linan i vevmekanismen trasslas eller vändas, Detta betraktas då som 
handhavande fel och kräver åtgärd. Vid byte av flagga rekommenderar vi kontroll av flagglina 
och viktringen. Flagglinan slits mycket i änden då flaggan är i topp. Kontrollera därför 
flagglinans ände och 10-15 cm in på linan. Har slitage uppstått så bör linan kapas så att slitage 
kan börjas på nytt. 

VID STÅENDE FLAGGA
Högstående flaggor skall alltid utrustas med slingband med nippel, rekommenderat antal är 
en per meter.

REKOMMENDERADE FLAGGSTORLEKAR. 
För liggande / stående flaggning och vimpel i cm.

6 m 8 m 9 m  10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 

100 x 150 125 x 200 150 x 240 150 x 240 180 x 300 225 x 360 260 x 420 300 x 500

100 x 200 125 x 250 125 x 300 150 x 300 150 x 400 150 x 500 150 x 550 150 x 600

200 cm 300 cm 300 cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm 600 cm

Flaggstång

Flagga liggande

Flagga stående

Vimpel
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Förankringsjärnen kan kapas i nedre änden till en fri längd av ca 30 cm. Markera var borrhålen 
skall vara. Borra med en diameter av minst 24 mm (32 mm). Montera förankringsjärnen till 
markplattan enligt punkt 1. Fyll hålen till ¾ med expanderande cementbruk eller 
kemankare. Skjut ner förankringsjärnen och kontrollera att markplattan är vågrät. När bruket 
hårdnat monteras flaggstången till markplattan på samma sätt som beskrivs under 
punkterna 4, 5 & 6 ovan.

Utvändig lina Invändig lina

Ner Upp

Dra linan genom den vita
plastkulan, fäst karbinkroken.

Montera viktringen runt 
stången, fäst den i karbinkroken.

Trä linan genom hylsan och
centrumhålet på linföraren.
Tryck ihop kulan och hylsan
och montera på stångens topp.

Tryck ihop kulan och hylsan
och montera på stångens
topp. Skruva fast knapen.

För linan genom linföraren,
fäst flaggclippsen och förtöj
båda linorna i knapen.

Montering i berg

Flagghuset
Flaggning med banner system
Vid fast banner arm bör kontroll utföras av slingband, viktring och banner systems 
kullager/lager 1 – 2 gånger per år.
Hissbar banner system bör kontrolleras var 3 - 6:e månad, Flagglinan slits extra mycket i änden 
då flaggan är i topp. Kontrollera därför från flagglinans ände och 10-15 cm in på linan. Har 
slitage uppstått så bör linan kapas så att slitage kan börjas på nytt. Viktring kontrolleras så 
den är hel, Vid utsliten viktring och slingband bör dessa bytas ut.



Goda råd för flaggan
Flaggans längd bör vara en fjärdedel av stångens längd. 
Nya flaggor bör första gången hissas i lugnt väder så att sömmarna får stabiliseras. 
Den bör ej vidröra marken vid hissande eller halning. 
Flaggan ska alltid vara hel och ren. 
En våt eller fuktig flagga måste få torka innan den viks ihop.
En urblekt eller utsliten flagga får ej användas till något annat ändamål mer än 
flaggning. 
Det är också förbjudet att skriva eller klistra på något på en nationsflagga. 
Mindre flaggor med väggfäste kan hänga uppe dygnet runt. 
På en ihop vikt flagga skall det gula korset inte synas.

Goda råd för vimpel
En vimpel kan man hissa när man vill och den kan vara uppe dygnet runt. 
Nya vimplar bör första gången hissas i lugnt väder så att sömmarna får stabiliseras. 
Den bör vara hissad när man är hemma. Ingen flaggstång bör stå naken. 
Vimpeln ska ha en längd som motsvarar en tredjedel av flaggstångens höjd. 
Den blå sidan av vimpeln skall vara uppåt. 
Knutar som bildas måste omedelbart lösas upp för att undvika att vimpeln går sönder. 
En våt eller fuktig vimpel måste få torka innan den viks ihop
Vimpeln kan strykas med svag värme.

Allmänna flaggdagar
01   Januari,          Nyårsdagen
28   Januari,          HM Konungens namnsdag
12   Mars,               HKH Kronprinsessans namnsdag
??   April,                Påskdagen
30   April,               HM Konungens födelsedag
01   Maj,                 Första Maj
??   Maj,                  Pingstdagen
06   Juni,                Svenska flaggans dag
??   Juni,                  Midsommardagen
14   Juli,                  HKH Kronprinsessans födelsedag
08   Augusti,         HM Drottningens namnsdag
24   Oktober,         FN-dagen
06   November,    Gustav Adolfsdagen
10   December,    Nobeldagen
23   December,    HM Drottningens födelsedag
25   December,    Juldagen

Hissande- och halande tider

1 mars - 31 oktober
Flaggan hissas 08.00 och halas ner vid solens nedgång, dock senast kl 21.00.
1 november - 29 februari
Flaggan hissas 09.00 och halas ner vid solens nedgång, dock senast kl 21.00

Ovan angivna tidpunkter är att betrakta som riktlinjer för enskilda personer och civila 
företag, dvs frihet råder att hissa och hala flaggan när man så önskar, dock bör flaggan ej 
vara hissad under mörker.

Hissa och hala flagga vid dödsfall
Så här hissar man flaggan och tar ned den.
Flaggning sker på halvstång under döds- och begravningsdagarna. Hissning sker genom 
att först hissa flaggan i topp för att sedan halas ned en tredjedel av stångens längd. Efter 
jordfästning hissas flaggan i topp var efter den ned halas omedelbart eller enligt nämnda 
klockslag.

Nationsflaggors inbördes ordning.
Grundregel: Svenska flaggan intar alltid hedersplatsen. 

Vid placering av utländska flaggor går man vanligen i alfabetisk ordning efter ländernas 
namn på svenska, annars efter deras franska namn, (internationellt diplomatspråk). 
Udda antal stänger är att rekommendera eftersom det ofta bidrar till ett enklare 
placeringssätt. 
Exempel på flaggföljd vid tre stänger och en utländsk nation sedd från avsett 
åskådarhåll: utländsk, svensk, utländsk. 
Exempel på flaggföljd vid fem stänger och två utländska nationer: Sverige, Canada, 
Sverige, Frankrike, Sverige. Exempel på flaggföljd vid fyra stänger och tre utländska 
nationer: Finland, Sverige, Holland, Tyskland


