
 

Vi tar det gjerne for gitt. Å ha 
en bryggeplass til båten. En 
trygg havn uansett vær og vind. 
Uavhengig av vedlikehold, 

moringer og tilstand på selve anlegget. 
Vedlikehold, utskiftninger, tillatelser og 
montering er ofte en � ern virkelighet for 
de � este, men en viktig side av båtlivet. 
Anlegg blir eldre, det legges ut brygger på 
mer værutsatte plasser, det er skrikende 
behov for utvidelse � ere steder, og mange 
stiller seg uforstående til hvordan en brygge 
skal holdes vedlike. Temaene er mange, 
og Båtens Verden har søkt eksperthjelp 
hos Norske Bryggeprodusenters Forening 
(NBPF), og vil følge emnet fremover.

Foreløpig teller foreningen fem større 
leverandører som jobber for å fremme 
seriøsitet, standarder og bransjen for øvrig. 
Blant annet har foreningen utarbeidet 
veiledninger på hvordan en båt bør 
fortøyes, hvordan båtplasser skal beregnes 

og anbefalinger til kjøpsvilkår.
Båtens Verden har jevnlig testbåter til 

låns, og har tidligere disponert en eldre 
pålebrygge, men som � ere andre tilsvarende 
brygger har vært moden for utskiftning en 
stund. 

En � ytebrygge gir store fordeler, både 
med tanke på fortøyning, vedlikehold, 
plass og adkomst til båten. Et tema både 
båtforeninger og private helt klart står 
ovenfor ved valg av ny brygge. Men er det 
gitt at en pålebrygge kan erstattes av en ny 
� ytebrygge, og hvor komplisert er denne 
prosessen?

Gjennom � ere artikkelserier skal vi følge 
prosessen med å anlegge Båtens Verdens 
nye testbrygge fra A til Å, og touche innom 
� ere aktuelle temaer for både private bryg-
geeiere og båtforeninger. Vi skal også se på 
nødvendig vedlikehold, behandling, fend-
ring og alt annet som angår bryggeanlegg.

vetle@batensverden.com

Forarbeid
viktig

Kan en pålebrygge erstattes med en fl ytebrygge? Hvor ofte skal 
en brygge vedlikeholdes – og hvordan? Hvor omfattende er 
en søknadsprosess for å anlegge en ny brygge – eller skifte ut 
deler av en eksisterende? Vi har søkt eksperthjelp.
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Ny fl ytebrygge 
på 1-2-3

NB: Målsetting i forhold til land og
eksiterende konstruksjoner er hentet fra
flyfoto og kan variere noe i forhold til
virkelige mål.
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ENKLERE MED FLYTEBRYGGE
Eksisterende pålebrygge skal erstattes med en 
fl ytebrygge med en L-utforming for å skjerme båter 
mot østavind og forbigående båttrafi kk. I tillegg vil 
anlegget gi fl ere longsideplasser. Det er valgt en lett 
bryggetype med stålramme, plastfl ytere og tredekke 
på grunn av dybden og kostnadsbildet.

-V i konkluderer – og råder - sterkt 
mot å legge ut brygger på værut-
satte steder � ere ganger i løpet av 
et år. Da er det ofte skremmende 

å se en annen leverandør ta oppdraget, særlig 
når det går galt etterpå, sier styreleder i NBPF, 
Tor Øyvind Halvorsen fra SF Pontona Norge 
AS. 

Stor utbygging av hytter og hus langs kysten 
har gitt � ere slike case med årene, og det er 
stadig mer krevende når værutsatte plasser 
som blir tiltenkt som havn og båtplasser.

I tillegg til at nye anlegg blir oppført blir 
også eksiterende brygger skiftet ut eller bygget 
på, og her er det fort gjort å ta feil om hva som 
er søknadspliktig eller ei. I utgangspunktet 
skal alle større endringer søkes på. Og hva 
er så større? 50 % utskifting eller mer? Ikke 
noe klart fasitsvar på dette spørsmålet. Fra 
Fredrikstad kommune og Halvorsen får vi 
ingen helt klare svar på når det må søkes eller 
ikke, og begge anbefaler å ta kontakt med 
kommunen uansett.

– Konsekvensen ved å ta seg til rette kan 
bli store. Strandsonen og 100-metersbeltet 
er hellig og skal tilhøre allmennheten, og tar 
du deg til rette uten tillatelse, så er dette en 
stra� bar miljøkriminalitet. Konsekvensene 
kan bli alt fra bøter, rivning av oppført 
anlegg og til ubetinget fengsel. Moderne og 
oppdatert kartdata gjør det enkelt å følge med, 
forteller fagleder for byggesaker i Fredrikstad 
kommune, Anne Bay Hansen. Hun påpeker 
også at brygga som enten skal bygges på eller 
erstattes, også må være godkjent og lovlig 
oppført i utgangspunktet. Selv om det er 
brygge på eiendommen i fra gammelt av, så 
betyr ikke det at den er lovlig oppført.

– Det vi også opplever at noen misforstår, 
er at selv om du har en avtalefestet rett til 
båtfeste på en eiendom, er det ikke dermed 
sagt du får lov til å bygge en brygge, tilføyer 
hun.

Først og fremst er det ikke gitt 
at en sjøeiendom i hele tatt 
er egnet for brygger. Sjø og 
vindforhold kan gjøre det nær 
sagt umulig å få til en varig 
løsning som vil holde over tid, 
og medlemmer av NBPF får 
fl ere slike henvendelser årlig. 

1. SØKNADSPROSESSEN
BÅTENS VERDENS TESTBRYGGE



  

En slik avtale er ofte privatrettslig og 
gir ingen rettigheter i forhold til Plan – og 
bygningslovens bestemmelser.

– Dessuten vil ingen profesjonelle bryg-
geleverandører godkjent for ansvarsrett legge 
ut en brygge uten at en godkjent søknad 
foreligger. Det er nemlig � rmaet som leverer 
og monterer som sitter med ansvaret, og ikke 
kunden, skyter Halvorsen inn.

ERSTATNING AV PÅLEBRYGGE MED 
FLYTEBRYGGE

Vi skal følge søkeprosessen til en om lag 
16 meter lang pålebrygge som skal rives og 
erstattes med en � ytebrygge på 24 meter med 
en L - utforming på 7 meter. Som ansvarlig 
søker har vi benyttet NBPFs medlem i 
Fredrikstad, SF Pontona Norge AS.

Før søknad sendes inn, arrangeres en 
forhåndskonferanse med kommunen sammen 
med ansvarlig søker. Dette er helt gratis, og 
kan gi en � n pekepinn på hva som er mulig 
å søke om. For selv om ikke dette gir noe 
garanti, vil kommunen kunne gi råd og tips 
før søknadsprosessen starter. Noe som ofte 
kan spare en utbygger for penger i forbindelse 
med byggesaksgebyrer hvis prosjektet ikke er 
realistisk.

– I utgangspunktet kan både private og 
bedrifter søke om å legge ut og montere et 
bryggeanlegg, men det er selvfølgelig mange 
fordeler ved å ha en ansvarlig, profesjonell 
søker i slike saker. Det er som å ha en sjåfør 
med serti� katet, forteller Bay Hansen, og er 
rask med å følge opp: – Det er ikke mulig å 
sette seg inn i regelverket om du bare skal 
gjøre dette en gang, sier hun.

– Men, det er jo en vesentlig kostnad å ha 
en ansvarlig søker godkjent for ansvarsrett.

Bruker man et konsulent- eller arkitekt-
� rma, så må du gjerne ut med rundt femti 
tusen kroner eller mer, så jeg forstår noen 
tenker tanken på å gjøre det selv, forteller 

Halvorsen fra SF Pontona. Velger man en 
profesjonell bryggleverandør kan det ofte bli 
rimeligere å la dem gjøre dette arbeidet som 
en integrert del av leveransen av bryggean-
legget, opplyser han.

STRANDSONEN

Vår saksbehandler i denne bryggesaken blir 
Johnnie Brok i Fredrikstad kommune, som 
med sine mange år i plan- og bygningsavde-
lingen slett ikke er ukjent med bryggesaker. 
– I tillegg til plan- og bygningsloven som har 
et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet, 
har vi kommune- og kystsoneplan, samt 
reguleringsplaner (fellesbetegnelse areal-
planer). Her er det viktig å se hva som står 
der i forhold til området det skal søkes i. I vår 
kommunes kystsoneplan er det lagt opp til at 
om du skal legge ut nye brygger, så skal dette 
skje innenfor visse områder som er tegnet inn 
i denne planen, sier han.

I vårt tilfelle ligger brygga i det som 
de� neres som «strandsonen» - og er regulert 
til ferdsel i sjø. Dermed må det søkes om 
dispensasjon, noe som ikke er unormalt for 
slike saker, i følge kommunen. Heldigvis for 
oss, så er den opprinnelige brygga tegnet 
inn i arealplanen i fra gammelt av, så det blir 
bare utvidelsen og forlengelsen det må søkes 
dispensasjon for.

Kommunen har en saksbehandlings-
frist for slike dispensasjonssaker på tolv 
uker, eksklusive tid til eventuelle andre 
høringsinstanser der hvor det er nødvendig, 
mens Fylkeskommunen har � re ukers 
høringsfrist i tillegg til sin behandling av 
dispensasjonssaken. 

I vårt tilfelle var det de lokale havnemyn-
digheter, Borg Havn IKS, som måtte komme 
med en uttalelse siden bryggen lå innenfor 
deres ansvarsområde.

Før en byggesøknad kan sendes inn 
til kommunen, så skal det også sendes ut 

nabovarsler. Disse har en frist på to uker 
til å komme med sine innsigelser. Gjelder 
det en vanlig, enkel byggesøknad hvor 
bryggeanlegget ligger innenfor godkjente 
reguleringsplaner og plassen er regulert til 
dette formålet, for eksempel om en eksis-
terende båtforening skal søke om utvidelse 
/ utskiftning på et «regulert» område og 
endringen ligger innenfor godkjente planer, 
så er saksbehandlingstiden maks tre uker i fra 
kommunens side.

FORDELER OG ULEMPER

– En dispensasjonssøknad skal begrunne at 
fordelene ved tiltaket er større enn ulempene, 
og derfor er det viktig å ha en ansvarlig søker 
som vet hvilke argumenter som veier mest. 
Det holder ikke å skrive at du trenger større 
brygge eller ønsker å kjøpe større båt. Det 
må være noe i forhold til arealbenyttelsen, og 
som ikke går på bekostning av allmennhetens 
ferdselsmuligheter i strandsonen. I denne 
saken fantes det en lovlig oppført brygge her i 
fra gammelt av allerede, og i tillegg var avviket 
veldig lite i forhold til det som opprinnelig var 
godkjent. Men hvis ikke brygga hadde ligget 
der, ville kanskje saken stilt seg annerledes. 
Vi måtte da vurdert andre hensyn også, som 
om et vedtak ville skape presedens. I utgangs-
punktet er vi i slike saker opptatt av å samle 
� est mulig i en felles brygge om dette lar seg 
gjøre, formidler Brok.

Han forteller også at kommunen gjerne 
stiller større krav til både søker, prosjektør og 
leverandør jo mer komplisert bryggeanlegget 
skal være.

– Skal du for eksempel bygge en brygge 
for ti personer blir konsekvensene om noe 
går galt større enn om den kun skal brukes av 
tiltakshaver selv. Det er alltid en fordel å ha en 
søker som forstår tra� kkreglene, avrunder han.

vetle@batensverden.com
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DISPENSASJONSSØKNAD FRA LNF – formålet i kystsoneplanens arealdel, samt 

byggeforbudet i strandsonen, jf plan – og bygningsloven § 1 – 8. 

   
Gnr 54, Bnr 67, Krosneslunden 9, Gressvik 

Tiltakshaver: Trond Andre Børresen 

 
 
Med bakgrunn i Plan – og bygningslovens § 19 søkes det herved om dispensasjon i fra § 1 - 8 

i plan – og bygningsloven.  

 
Dispensasjon: Etablering av en flytebrygge: 

 
Det søkes herved om dispensasjon i fra formålet i kystsoneplanens arealdel, samt 

byggeforbudet i strandsonen på Gnr 54 Bnr 67 – Krosneslunden 9, Gressvik for utskifting av 

eksisterende fast pålebrygge og flytebrygge med en ny flytebrygge. 

 
Som tungtveiende grunner for en slik dispensasjon vil vi vektlegge følgende; 

 
 

- Omsøkte tiltak ligger på eiendommen Krossneslunden 9. En strandeiendom som ligger 

til Glommas vestre elveløp på Gressviksiden. 

Eiendommen som trolig stammer helt i fra 1800 – tallet har i alle tider hatt brygge. 

Tidligere lå det her en mottaksstasjon for tømmer som ble « plukket « opp av elven 

her og lagret. 
Tidlig på 1900 – taller var det en flytebrygge av tømmer anlagt her. 

Det er dermed naturlig for eiendommen ha en brygge i tilknytning til sjøen. 

 
- Eiendommen har i dag en fastbrygge del som går over i en mindre flytebrygge. 

Indre del av fastbryggen og store deler av flytebryggen ligger i dag tørt ved lavvann. 

Dette på grunn av at elvestrømmen gjennom år har tilført området slam og mudder. 

Noe som har påvirket dybdeforholdene radikalt. 
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Tor Øyvind Halvorsen

René Rostad 1:500
ISO full bleed A3
(297.00 x 420.00 MM)

Grunnkart

  DEN GAMLE 
PÅLEBRYGGEN  
med fl ytebryggen 
ytterst slutter 
ved den gangbare 
utriggeren, som 
vises på dette 
kartet.

  FREDRIKSTAD KOMMUNE 
 har oppdaterte og gode kart 
tilgjengelig på nettsiden der du 
kan se hva arealplanen sier om 
brygger. De fl este kommuner har 
tilsvarende løsninger.

  TOR ØYVIND 
HALVORSEN  
i SF Pontona 
Norge AS
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Fullt lass over � orden

  

D aglig leder og sivilingeniør Stein Are 
Berg har lagt til rette for at de tre 
montørene skal bruke minst mulig 
tid i «åpent farvann».

– Ikke alle dager er som denne, med blå 
himmel og fem sekundmeters vind. Med 
montering året rundt gjelder det å være 
forberedt for dårlige forhold også, sier han. 
Til Fredrikstad kommer han med  en helt full 
semitrailer med kran og høyde på 4,5 meter – 
og med på lasset – en egen arbeids� åte.

TUNG LAST

– Noe av den største utfordringen med å 
håndtere � ytebrygger er at komponentene 
er tunge og uhåndterlige. Bygger du hus kan 
du løfte de � este delene for hånd, mens her 
snakker vi om en arbeids� åte på 1,5 tonn og 
betonglodd på over ett tonn som skal ut på 
sjøen, og ofte på utilgjengelige plasser. I dette 
tilfellet snakker vi 2,4 x 12 meters brygger, 
samt L-en på seks meter, som hver for seg 
veier om lag 600 kilo. Kluet blir kort og godt 

å � nne gode utsettingsplasser så nærme som 
mulig, forteller Berg.

FIRE MORINGER

I vårt tilfelle � kk vi låne kaiplass av den lokale 
båtforeningen bare et steinkast unna. Hele 
anlegget med utriggere ble montert sammen 
her – på sjøen – og siden slept på plass. Først 
midlertidig festet med et anker, for deretter å 
senke ned moringene – som vist på tegningen. 
I vårt tilfelle ble det brukt to 1 200 kg 
ploganker i betong (moringer) ytterst og to 
på 1 000 kilo midtveis. Det vanlige er ifølge 
Berg å bruke forankringsliner på 3 x dybden, 
men det blir gjerne strekk på ti meter selv om 
det kanskje er en meter grunt. – En typisk 
utfordring der det er grunt, og som � ere ikke 
tenker på, er at moringene stikker ca. femti 
centimeter opp fra bunnen før de får gravd 
seg ned, og kan således bli små undervanns-
skjær. Men de må jo ligge en plass, forteller 
Berg.

Bryggen ble så forankret med kjetting til 

bolter i � ellet, og deretter ble landgangen 
montert. Her er det viktig med riktig høyde 
og vinkel, slik at ikke landgangen blir liggende 
å «skrape» i bryggen ved � o.

Og vips – etter cirka en lang dags arbeid, er 
bryggen på plass. Vi vil komme tilbake med 
anbefalt vedlikehold i en senere utgave av 
bladet.

TRE OG STÅL

Selve brygga består av plast� ytere, strålramme 
og tredekke, som monteres sammen på 
forhånd i Sande� ord. Det kan gi kort leve-
ringstid for mindre- og mellomstore anlegg, 
men det er ikke her de store tidstyvene er. 
– Mitt beste råd er å være ute i god tid og ha 
is i magen, for det er gjerne søknadsprosessen 
og forarbeidet som tar tid. Typisk tid fra en 
kunde kommer til oss og til ferdig anlegg er 
gjerne mellom et og et og et halvt år.

Som kjent har alt sin levetid, også � yte-
brygger som ligger i aggressivt saltvann og 
under urolige forhold gjennom hele året. 

2. LEVERING OG MONTERING

Selve anlegget ble levert av BI-Brygga i Sande� ord, som akkurat fi kk plass på traileren til alt utstyret og 
komponentene som kreves for å montere anlegget. 

BÅTENS VERDENS TESTBRYGGE
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ParmaFender gir god beskyttelse for både båt og brygge – og 
monteringen gjør du enkelt selv. Vi har fått Parmann-familien til 
å vise hvordan.
TEKST: VETLE BØRRESEN,  FOTO: KRISTIAN GJELLESTAD

Vi monterer ParmaFender:
Perfekt montering 
av bryggefendere

 

Det er levert godt over 300 000 
produserte meter med ParmaFender 
etter at familiebedriften Parma 
Plast utenfor Bergen lanserte bryg-

gefenderen i 2003. Siden slutten på 70-tallet 
har Gunnar Parmann, og etter hvert også 
sønnene Georg, Jan Hendrik og Christian, 
bygget opp en solid plastproduksjon, og det 
hele startet med gulv- og trappeneser i plast. 
Og med en sterk båtinteresse i bunnen, ble 
inngangsbilletten til båtbransjen å levere 
fenderlister til de mange båtprodusentene 
langs kysten – før «gullproduktet» – bryg-
gefenderne ParmaFender ble lansert. Det 
hører også med til historien at produsenten 
Parma Plast fortsatt leverer fenderlister 
til båtbransjen, og ikke minst ekstruderte 
termoplast-produkter til o� shore og annen 
industri. Mer om historien – og hvordan de 
bunnsolide fenderne produseres, kommer i 
en senere utgave av Båtens Verden.

TRE STØRRELSER

Verdt å ta med her, er at produktet fortsatt 
i prinsippet er det samme siden lanseringen 

– men med små, viktige forbedringer. I 
� or ble for eksempel de sorte fenderne 
oppgradert med et gjennomsiktig yttersjikt 
som eliminerer mulighetene for sverting. Da 
lanserte også Parma Plast egne butikk-kit 
med ferdige lengder på 6 og 10 meter, slik 
at det er enklere for butikk – og kunde 
– å håndtere de lange remsene. Fenderne 
kommer i tre forskjellige størrelser - 75 mm 
(M), 90 mm (L) og 115 mm (XL), der alle 
typene kan tilpasses de � este typer brygger 
og utriggere. Hvilken størrelse(r) du velger 
her, avhenger hovedsakelig av størrelse på 
båten, og som regel er Ø75mm og Ø90mm 
mest populære inni bryggebåser, mens det 
på � ytebrygger og andre longside-løsninger 
ofte ender med Ø90mm eller Ø115mm. 
Materialet er termoplastisk polyurethane, 
som er mykt, seigt og ekstremt slitesterkt. 
Og best av alt – alle kan klare å montere 
fenderen.

Selve fremgangsmåten, og utstyret 
som trengs, avhenger av om fenderne skal 
monters på utriggere med strips eller til 
brygge/kai med skruer. Vi skal 

3. BRYGGEFENDERE

Som en tommel� ngerregel opplyser Berg at 
en betongbrygge skal vare i cirka femti år, 
stålbrygger og utriggere på cirka 25 – 30 år og 
enkle trebrygger på cirka tyve år, men dette 
avhenger selvsagt av mange faktorer. Derfor 
mener Berg det er viktig at båtforeninger 
spesielt, tar høyde for økende vedlikeholds-
kostnader og tilslutt investeringen i nytt 
anlegg. – Vi ser ofte at båtforeninger priser 
seg med utgangspunkt i dagens kostnader, 
med nedbetalte anlegg og vedlikehold basert 
på dugnad, som kanskje er minimale. Og at 
medlemmene derfor kan bli overrasket over 
å måtte betale vesentlig høyere leie når hele 
investeringen i et nytt anlegg må regnes inn. 
Prisene har jo tross alt steget en del på for 
eksempel tretti år. Et godt stalltips er å tenke 
fremover og gjøre noen raske regnestykker på 
hvilke inntekter man trenger for å skifte ut 
bryggeanlegget når den tid kommer, avrunder 
han.

vetle@batensverden.com

Med montering året 
rundt gjelder det å være 

forberedt for dårlige forhold også

 SLUTTRESULTATET: Ikke bare gir fenderne ekstra 
beskyttelse for båt og brygge, men det ser også bra ut.

Disse er medlem av Norske 
Bryggeprodusenters Forening
Nordocks AS
BI-Brygga AS
Småbåthavner AS

SF Pontona Norge AS
Vik Ørsta AS

 STEIN ARE BERG  fra BI Brygga.

 BRYGGEN BLE SJØSATT  i båthavna like ved, 
montert på sjøen og slept på plass.
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montere ParmaFender XL på longsideplasser 
langs � ytebryggen og L-fenderen på utriggere. 
Til å vise oss hvordan dette gjøres, har vi fått 
besøk av familien Parmann representert ved 
daglig leder og opp� nner Georg, partner og 
markedssjef Jan Hendrik og gründer Gunnar.

– Monteringen er enkel dersom du først 
gjør seg kjent med monteringsanvisningen vår. 
Den har vi brukt mye tid på å gjøre så lettfat-
telig som mulig, samtidig som du får nyttige 
og smarte triks som forenkler en del, opplyser 
Jan Hendrik.

TILPASSES LENGDER

ParmaFenderen kjøpes i valgfrie lengder, og 
kan enkelt kappes med en ri� et kniv. Dette 
gjøres mellom de luftfylte segmentene – der 
det også er monterings� ate for fastskruing 
eller boring av hull. Når lenken er kuttet til 
i riktig lengde monteres en ventil i den ene 
enden av fenderlenka (dette er samme type 
ventil som på bildekk), samt en tetteplugg i 
den andre.

For fenderne som skal skrus i brygga, er 
det viktig å bruke syrefaste treskruer og store 
underlagsskiver. Der det er fare for særlig 
store påkjenninger brukes gjerne gjennomgå-
ende bolter eller franske treskruer, men dette 
ble ikke gjort i vårt tilfelle.

Nå første gulltips – fest alle skruer og skiver 
på forhånd, før fenderne monteres til brygga! 
Det sparte i alle fall oss for både skruer fra å 
bli mistet i sjøen og tid. Fenderlenka festes 
med to skruer per element, og her kommer 
neste monteringstips. – Fest en skrue øverst 

i enden, og så en øverst i andre enden. Ta så 
midten, og midten og midten. Da blir det 
enkelt å justere fenderne riktig underveis også, 
slik at du unngår å sitte med for mye eller 
lite fender i hånda i den andre enden… Når 
fenderremsa er på plass, pumpes den opp med 
luft til cirka 1 bar – og vips – så er longside-
plassen fendret.

STÅLBÅND

For utriggere brukes gjerne sterke stålbånd. 
Disse kunne Parmann presentere i � or, da det 
ble brukt plaststrips tidligere. Stålbåndene 
kjøpes av Parma Plast, sammen med en 
underlagspro� l – «plastbånd» - for å unngå 
spenningskorrosjon og gnag. Også her er 

fremgangsmåten enkel. Først bores det hull 
for stålbåndet i monterings� aten på fenderen 
og avstanden mellom hullene tilsvarer 
bommens høyde. Deretter festes fenderlenken 
midlertidig til utriggeren med stropper eller 
liknende. Når den ligger riktig er det klar 
for stripsing! Ved montering med stålbånd 
trenger du en hammer – gjerne med plast-
hode, et strammeverktøy og noen stropper, 
strips eller liknende. Og når Parmafenderen er 
kommet på plass – kan du gjøre det som både 
Parmann og undertegnede er enige om er det 
beste i hele prosessen… Nemlig å pumpe opp 
lenka til ett bar trykk.

vetle@batensverden.com

Ny kalesje?
Dersom båten din har behov 
for ny kalesje gir vi deg 
gjerne et godt tilbud!

Agder Kalesje AS Brennåsmoen 1, 4647 Brennåsen
Tlf: 906 36 400 - 992 51 257 post@agderkalesje.no www.agderkalesje.no

LENKEN KUTTES  enkelt til ønsket lengde med en 
rifl et kniv.

DAGENS SMARTE TIPS: Skru fast skruer og skiver før 
remsa festes til brygga.

TIL UTRIGGERE  brukes strammebånd eller liknende for 
å holde ParmaFenderen oppe mens det stripses.

  300 000 METER 
 har de produsert av 
ParmaFenderen så 
langt, f.v. Gunnar, 
Georg og Jan 
Hendrik Parmann.
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