Monteringsanvisning
- Generell för alla våra stugor
Denna anvisning ska du använda för att färdigställa din stuga.
Till denna behöver du också den specifika anvisningen till din
stugmodell och den finns på hemsidan under ”montering”.

Viktig information
Har du fått transportskador
eller fel/avsaknat material:
Transportskador måste
meddelas omgående och
antecknas med chaufför.

Frågor & funderingar
Kontakta support
Marcus
0910 – 781 784
marcus@botniastugan.se

Fel eller avsaknat material
måste rapporteras till oss
inom 30 dagar från leveransdatum.

Lycka till och tack för att har valt Botniastugan !

Plintarna
När du har fått hem din stuga eller redan innan den kommer så kan man
börja sätta ut plintarna. Din plintritning finns på hemsidan under
”montering” och tänk här på att spegelvända plintritningen om ni har tänkt
att spegelvända stugan.
Det spelar ingen större roll vilket underlag man har, bara underlaget är
någorlunda plant och inte rör på sig för mycket. Man vill även undvika att
vegetation växer under eller mot stugan.
Det spelar heller ingen roll vilka plintar du tänker använda, det fungerar
med lecablock / murblock / trägårdsplattor / ställbara plintar osv.
Se bara till att dom kommer i samma höjd, dvs i våg.
Placera plintarna efter din plintritning och kryssmät diagonalen.

Uppackning & sortering
1, Öppna upp pallen och sortera upp allt i olika högar, kontrollera sedan
med er packlista som finns i den andra anvisningen att allt är med.

2, Notera att stugorna packas olika beroende på vilken modell det är.
Vissa kan vara paketerade på 2 st pallar och då är det den längsta pallen
man ska börja med för där finns det allt trä-material.
I den korta pallen packas fönster, dörrar, kamin osv beroende på tillval.
Skulle något vara skadat, fel eller borta så kontakta oss omgående.

Syllramen
1, Syllramen, dvs golvreglarna är det första man skruvar ihop när man
börjar montera. Dessa skruvas med 90mm skruv eller längre.
Börja med att skruva ihop yttre reglarna av syllen, kryssmät sedan
diagonalen och när man har fått den att stämma så kan man ”låsa” den i
hörnen med någon skräp-bit som på bild nedan.

2, Sedan är det bara att fortsätta och skruva dit övriga
reglar enligt ritning som finns till din stugmodell på den andra anvisningen.
Mellan reglarna så utgår vi från att det ska vara 555mm, sedan blir det lite
mindre mellan dem sista men det blir som det blir.
Om man frångår från detta så kan plintarna misstämma på vissa stugor.

Första varvet
1, Börja första varvet med halv & helplank
Se på anvisningen vilka längder du ska använda till ditt första varv.
Kryssmät diagonalen så att stugan är i vinkel, fäst sedan första varvet i
syllramen med ett par 90mm skruvar.
Bild nedan är en generell bild hur ett första varv kan se ut & hur det ska fästas.

Slå ihop stugan varv för varv
1, Stugan ska slås ihop varv för varv, räkna bitarna så att det stämmer
enligt ritning, ibland kan det vara medskickat någon extra bit så har ni
någon över i slutet behöver ni inte vara oroliga.
Har ni bara följt ritningen med rätt längd och rätt antal på rätt ställe
så är det helt rätt.

Här kommer lite tips ni kan tänka på i samband med montering
1, När man slår ihop timret så måste den slås ner jämt över båda sidorna,
annars kan knuten spricka och gå av.

2, Vid dörr och fönsterhål där timmerbitar bara är fräst på en sida,
så kan de ibland vilja luta lite uppåt, detta brukar ge sig när man kommer
med en lång-plank sen över dörr och fönsterhål.
Men, man kan då skrå-skruva i kortändorna som på bild.

3, Skulle det vara så att en timmerbit har skruvat på sig och sponten inte
riktigt skulle vilja kliva i, kan man ta en skruvtving till hjälp.

Sista varvet
När sista varvet ska monteras så måste man klyva ner den sista
timmerbiten så att den kommer i nivå med gavelspetsen, här kan alla ha
olika höjd på olika stugmodeller, så mät själva på plats då ni har lagt dit
gavelspetsen så man ser hur höga dom ska vara.
Tänk även här på att om ni har en mellanvägg i stugan som inte är i mitten
eller olika takutsprång på sidorna t.ex 300 mm på en sida och 400mm på
andra sidan så måste man tänka på vilket håll man klyver planken, för när
den är klyvd så passar den bara åt ett håll.
Skulle det vara olika mått på var sin sida av stugan så kan man försöka slå
ihop lite extra eller glesa lite på de 2-3 undre planken.
Ibland kan den bli så låg att den går av i frässpåren, det är ingen fara för
det sista varvet ska skruvas fast i den undre timmerbiten, samma sak
gäller gavelspetsarna, dem måste också skruvas fast.

Takåsar
1, Det sista innan man kan börja med taket, är att fälla ner takåsarna.
Se här på din monteringsanvisning hur takåsarna ska fördelas.
Tänk här på att mäta dimensionen på dina takåsar så du vet hur mycket
du ska jacka ut,det kan skilja från stuga till stuga.
Takåsar som ska fällas ner som en nock i stugorna som har sadeltak,
kommer färdigklyvda från oss så tänk även på det när du mäter.

2, Tänk också på att inte släppa ut takåsarna längre än utsticket på
timmerstommen, då kommer inte takpanelen att räcka, och ifall ni har
beställt ett plåttak från oss så kommer det heller inte räcka.
Exempelbild på nock om det är sadeltak

3, Skruva sedan fast takåsarna med nån skruv så att dom sitter på plats!

Takpanelen
Taket är ändspontat och behöver inte skarvas på takåsarna.
1, Börja längst ned och fäst en bräda. Sedan så fortsätter du med en hel ny bräda.
Beroende på stugmodell och olika storlekar så finns det inga rätta mått. Se till
att taket sticker ut lika mycket som timmerknutarna. Vanligtvis är det 300mm, mät!
TIPS! Gul bräda – Skruva fast en bräda som stopp på ena sidan som ett anhåll för att få
en rak och jämn sida.
OBS! På stugor med sadeltak ska taket läggas från nocken och ner till takfot.

2, Nu kommer din andra takbräda att sticka ut som på bilden nedan. Då ska du kapa av
den så taket sticker ut lika mycket som sista timmervarvet.

3, Sedan tar du biten du kapat av och sätter den på samma sida du började på.

4, Sedan tar du en hel ny bräda igen och lägger dit, sedan kapar du av som på bild.
Fortsätt såhär hela vägen tills du lagt hela taket. Sista brädan som ska läggas dit
kanske måste klyvas längs med så att den passar. Om du vill kan du släppa ut
takbrädorna ca 3 cm och grovkapa för att taket ska gå fortare, sedan tar du en
cirkelsåg sen t.ex och kör av i en rak linje.

Vindskivor & takfotsbrädor
1, När taket är lagt så ska vindskivebrädor och takfotsbrädor skuvas dit.
Här vill alla göra olika, men det viktiga är att om man har beställt plåttak av oss,
så måste man tänka på hur mycket man tar upp vindskivebrädorna för att
vindskiveplåten ska komma i rätt höjd över plåttaket. Våran läkt bygger 25mm och
sedan mäter man höjden på plåtaket man ska ha beroende på plåttaksprofil.

2, Där taket är som lägst ska takfotsbrädan ligga i nivå med paneltaket
så att regn t.ex kan rinna av ifall man har en papp eller shingeltak.

Underlagspapp
1, Underlagspapp levereras i rullar som är 1,0 x 10,5 m med klisterkant som
svarta randen på bild. Man börjar alltid lägga pappen nere på taket och arbetar sig upp.
Har man sadeltak så börjar man från båda ” lägsta delarna av taket ” och sedan avslutar
man över nocken så pappen överlappar på båda sidorna.
Klisterkanten är en bra distans att använda som överlapp, ibland kommer klisterkanten
att hamna uppåt men det gör ingenting.
Mät längden på taket och skär av en lika lång bit, sedan börjar du med överbliven bit på
nästa varv. Ibland kanske den räcker 2,5 varv, och ibland kanske de bara blir över någon
centimeter efter andra varvet t.ex, då kan man börja med en ny rulle och kasta bort lilla
remsan som blir över. Men här måste man kolla noga så att det räcker, så man inte kastar
bort för mycket. Pappen ska spikas med 20mm pappspik.

Golv
1, Golvet är precis som taket, ändspontat. Så du lägger golvet precis som du lägger
taket, men det som är viktigt här är att du inte går hela vägen mot väggen, utan lämna
3-4 mm mellanrum mot väggen. Detta på grund av att golvet kommer svälla och där av
behöver det plats för att röra sig. ( Se på bild hur det ska lämnas 3-4mm )

Golvbrunn
2, I bastudelen är det viktigt att man inte glömmer bort golvbrunnen.
Denna monteras dit samtidigt som man lägger golvet, man får placera den vars man vill
men under det nedre bastulaven passar bra.

3, Då tar man bort sponten på golvbrädan som ligger innan där man vill ha brunnen,
du behöver bara ta bort sponten där brunnan ska vara.
Du ska ha fått med 4 st 555mm 45 x 120, då tar du 2 av dessa och skruvar fast som på
bild, lägg dit golvbrunnsramen för att veta vars skruvhålen på golvbrunnen kommer, så
dom träffar av dina 45 x 120 reglar du skruvar dit.
4, Ifall du har behov av att leda bort vattnet med ett dräneringsrör så kan du såga ett
hål som på bild, skruva sedan fast golvbrunnen i reglarna.
Mät även med en golvplank när du lägger dit brunnen för att se att golvet och brunnen
livar i höjd, gör dom inte det kanske du måste sänka eller höja 555mm reglarna.

5, Fortsätt sedan med att lägga golvplanken på var sin sida av golvbrunnen,
här kan ni gå ända mot golvbrunnen, men lämna 3-4 mm mot timmerväggarna
även på dessa. Fortsätt som vanligt tills hela stugan har golv.

Fönster
1, Byggsatserna levereras med hål för fönster & dörrar om inte annat är överenskommet.
Bredden på hålen är som dom ska, men höjden måste nästan alltid justeras.
Ta bort sponten nere, mät sedan fönsterkarmens mått på höjden och plussa på 10-15mm.
T.ex: 5 x 13 fönster är karmmåttet 490 x 1290 mm
Då ska hålet kapas ut ca 1300 mm på höjden.
Men var noga med att mäta just ditt fönster så du inte går efter
detta exempel ovan för då blir hålet helt fel om du har ett annat fönster.

Man ska ha 10-15mm luft mellan fönsterkarmens ovansida och timmerstommen för att
inte timmerplanken ska ”hänga sig” på dörrar och fönster när stugan sätter sig.

2, Fäst de gerade fönsterlisterna på fönstersidan som kommer att vara inuti stugan.
Förborra hål i fönsterlisten innan du skruvar fast dem, så att listen inte spricker.
55mm trallskruv funkar
bra att använda till detta.
3, När du har fäst listerna på fönstret så går du
in med fönstret i stugan och trycker ut det igenom
fönsterhålet tills listerna tar mot timmerväggen.
Skruva sedan som på bild för att fästa fönsret.

OBS! Om du har 34mm eller
58mm hustimmer, så kommer
fönster liva på utsidan av vägg.
Så därför har vi skickat med
extra distanslister som är
11mm till 34mm timmer och
13mm till 58mm timmer.
Med 58 så ska dessa distanslister
sitta mellan fönster och foder på
utsidan som en utfyllnad.
Med 34 så ska dessa distanslister
mellan fönsterlisterna och
väggen på insidan.
När detta är gjort så kommer
foder för fönster att kunna sitta
mot en slät yta på utsidan

Dörrar
1, När ytterdörr eller bastudörr ska sättas in måste såga man upp dörrhålet precis som
man gjorde med fönsterhålen, även här är det bra att mäta dörren men vanligtvis är
dörrkarmen 1890mm.
Börja med att såga ut nere, och då sågar man ner så att timmerplanken kommer i
samma nivå som golvplanken precis som på bilden.

2, Sedan mäter du och kapar
upp hålet som på bild.
När dörren står på plats
så ska det vara 10-15mm
luft mellan dörrkarmens
ovansida och planken ovan.
Vissa kanske använder
mer ”kilar” under dörren
och kanske därför måste
såga ut lite mer upptill
för att ha 10-15mm luft.

3, Fäst dörrlisterna på karmen enligt bild nedan.
Här har det betydelse vilken dimension du har på hustimret.
Bild är ett exempel på 45mm hustimmer.
Har du 34 eller 58mm timmer så ska du placera
dörrlisten 34 eller 58mm från karmens utisda.

4, När dörrlisterna är fastskruvade
på dörrkarmen är det dags att
ta dörren in i stugan och trycka ut
den i dörrhålet, sedan skruva fast
den i väggen så som på bild.
Nu sitter dörren där och den livar
också på utsidan med timmerväggen.
Så när du sedan ska dit med dörrfoder
så blir det slätt och fint.
Dörr & fönsterfoder kan du
göra när du vill, och hur du
vill, men tänk även här på
att försöka få så lite spill
som möjligt för att
materialet ska räcka.
Här använder du också
22 x 95, samma som
vindskivebrädorna.

Bastulavar
1, När bastulavar ska monteras så är sitthöjden självklart valfri, så detta är bara en
rekommendation. Listerna till bastulavarna levereras ihoptejpade med varandra.
Det ska vara 2 st 45 x 58 reglar som är 450mm och 2 st 45 x 58 som är 900mm.
Listerna ska monteras på följande sätt.
De 2 listerna som är 450mm är till den övre bastulaven och 900mm till dom nedre.

2, Mät från golvet upp till listens överkant, och skruva fast dom som på bild.
Viktigt här att använda en skruv som inte är längre än listen och väggens tjocklek,
för då kommer skruven att komma ut på andra sidan.
Sätts listerna som på bilden (810 mm och 360 mm) så kommer sitthöjden bli på
450mm och 900mm eftersom att bastulaven ligger på listerna och dom är 90mm hög.

Brandskydd
Detta exempel är på ett hörnmonterat brandskydd.
Ska du inte ha kaminen i hörnet så är det bara en plåt som ska sitta på väggen.
Hörnmonterat - Du ska ha fått 2 st plåtar som är 700 x 900mm med bockade kanter som
är lika på båda sidorna, sedan 2 st plåtar som är 700 x 900mm och har olika sidor.
Ej hörnmonterat – Du har bara fått 2 plåtar som är 700 x 900mm med likadana sidor.
1, Börja med att skruva fast plåtarna uppe
på varandra som på bild, fäst varje plåt
med 6 st självborrande plåtskruv.
Viktigt här att ta upp plåtarna ca 45mm
från golvet, och då är det lättast att lägga
under en 45mm tjock träbit eller liknande.
( Se röd regel på bild )
2, När dom sitter där tar du de 2 plåtarna med
olika sidor och skruvar fast enligt bild.
Samma sak här gällande antal skruvar och
distansen så att det blir ca 45mm från golv.

3, Sedan tar du 1 av dina lecastenar och lägger ut som på bild, sedan tar du den släta
plåten och lägger ut på golvet, denna är ett skydd för aska / glöd.
Du kan lämna någon cm mellan lecastenarna och brandskyddet på väggen.

4, Lägg sedan dom 2 sista lecastenarna uppe på plåten som på bild. Sedan avslutar du
med att lägga på plåten den sista plåten med falsade kanter som ett lock uppe på.
När detta är gjort så är brandskydd för golv och vägg klart.
Sedan ska kaminen ställas på plats och hålet i taket ska göras.

5, När kaminen står på plats så ska man loda in vars hålet för skorstenen ska vara i
taket. Ställ rökröret på plats, sedan går ni från centrum av rökröret som dom gröna
stecken visar och upp till taket.
Gör en markering i taket för att sedan rita ut en cirkel som ska vara 200mm i radie från
din markering. Sedan kapar upp ett runt hål som kommer att bli 400mm i diameter.

6, När hålet är gjort så trär man på skorstenen på rökröret och upp igenom hålet.
OBS! Här är det viktigt att ifall man har en vattentank, så kanske man måste kapa av
rökröret lite grann. Man måste tänka att den isolerade skorstenen, ska börja ”under”
överkant av brandskyddet på väggen.
När skorstenen står där tar man dom 2 ”halvmåneplåtarna” som man har fått med i
Harvias kartong och skruvar dom på undersidan av taket runt skorstenen för att
stabilisera den och täcka för hålet.
7, Uppe på taket ska gummikragen sättas på.
OBS! Gummikragen ska alltid sitta sist av allt, efter du lagt taket, underlagspappen och
sedan kanske shingeltak, så ska gummikragen sitta uppe på shingeltaket.
Har du ett plåttak, så ska gummikragen sitta uppe på plåttaket med hjälp av en slätplåt
för att det ska bli tätt. ( Se bild på nästa sida )

8, Om du har ett plåttak och har köpt det från oss så ingår alltid 1 eller 2 st slätplåtar.
Denna lägger du uppe på plåttaket, den ska börja under nockplåten ifall du har sadeltak,
eller under vindskiveplåten ifall du har pulpettak. Gummikragen ska sättas uppe på
denna för att man ska få det tätt mot en slät yta.
Om du har plåttaket som heter Klicksfals, så behöver du ingen slätplåt.
Notering - Hålet du har gjort i trätaket ska vara 40 cm i diameter.
Men hålet du gör i plåttaket och slätplåten, behöver inte vara runt och fint, heller inte
så stort som det runda hålet i trätaket. Detta kan vara fyrkantigt t.ex och bara så stort
så att skorstenen går igenom. Plåt är inget brännbart material.
Monteringsanvisning för plåttak, finns på PDF att ladda ner på våran hemsida
under ” Så går det till ”

Behandling
Behandla stugan utvändigt
Om man frågar en färghandel så får man väldigt många råd och förslag som oftast inte är
helt lika. En del kräver att man behöver grundmåla före, då det är obehandlat trä, andra
föreslår inte det.
Med vår 23 åriga erfarenhet av våra stugor tycker vi såhär fast vi inte är en legitimerad
färghandel.
När man ska måla sin stuga utvändigt så är det lämpligt med en vattenbaserad lasyr som
är bättre ur miljösynpunkt. Den innehåller mögelmedel och övriga ingredienser för att
skydda träet utan att behöva grundmåla.
Om man målar 1 varv så lyser vanligtvis trä-strukturen igenom.
Målar man 2 varv så blir den mer täckande och trä-strukturen försvinner.
Besök en väl renommerad färghandel och välj av all de olika färger samt att dom kan
blanda samman ditt eget val.
Provmåla gärna på en stump av en bräda eller planka, låt det torka.
Bedöm sedan resultatet i utomhus-ljuset. Sedan kan man bestämma hur man vill göra.

Målning av fönster & dörr
Måla gärna ytterdörren på båda sidorna. Då det gäller de fönster som sitter i bastudelen
så måla helst inte insidan fönster om du inte är säker på att färgen inte framkallar frän
lukt av värmen som är i bastudelen. Detsamma gäller bastudörr i träpanel.
Titta gärna igenom vår hemsida för färg och oljor för målning invändigt bastu.
Botniastugan har levererat stugor i dryga 20 år och närmar oss 25 års jubileum.
Under denna tid så har flertalet kunder skickat oss bilder på den stuga dom köpt av oss
och skrivit en kommentar. Detta tycker vi är otroligt kul och vi försöker visa så mycket vi
kan som inspiration för andra i våran bildgalleri.
Vi önskar att du också vill delge oss din bild/bilder av din Botniastuga
och kanske en kort kommentar. Vi utgår då ifrån att du ger oss ditt godkännande att vi
får använda oss av dem på vår hemsida. Övriga personuppgifter eller annan personlig
information är trygg i våra händer då vi följer GDPR lagen.
Tack än en gång för att du har valt en stuga från oss,
och vi önskar dig lycka till i fortsättningen!

