
INREDNING 
 
Sjökojer 
           Viktigt att sjökojen är smal, 55 cm enligt Larsson- Eliassons ”Practical Yacht Design”. Om  
           inte kan man bulla upp med dynor. Markisväv med tamp på mitten till grabbräcke i rufftaket  
           fungerar bra. Planka eller styv skiva fungerar bättre. Skivan kan styvas upp med några rörben  
           i underkant som sticks ner i kojbotten. Några funderar på 2-punktsbälte i kojen, så man ligger  
           kvar vid ev. kullslagning. Rullbälte fungerar nog inte. 
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Luftning av kojer 
           Platonmatta, balkonggräsmatta eller liknande kan läggas under kojmadrassen för att få     
           luftcirkulation och uttorkning av madrassen. Viktigt att underlaget viks upp mot      
           skrovet/garneringen för bättre luftcirkulation.  
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Värme  
             Värmare behövs även under långsegling, det är kallt på Nordatlanten! Bosse har  
             beskrivning på sitt vattenburna system på JRSKs hemsida under Teknik. Dieselkaminertyp      
             Glembrings och Refleks fungerar mindre bra under krängning. 
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Stuvutrymmen 
           Viktigt att låsa kojbottnar och durkar för att hindra innehållet flyga ut vid omkullslagning.      
           Motorrumslås kan vara lämpliga. Isolera kalla skrovsidor i stuvutrymmen med     
           liggunderlag eller VVS-isolering Armaflex (Ahlsells och Sjögrens Järn har självhäftande). 
2006-03-15 
 
 
Låsning, luckgaller, larm 
            Galler till skylight, hur låsa detta så att det snabbt kan tas bort inifrån vid t.ex. eldsvåda?                          
            Takluckan kan låsas inifrån med lina och clamcleat. Hallberg-Rassy sätter in 
larmet ”Neptun”     
            för 8.000:- med flera ingångar, grundsats 4-5.000:- Försäkringsbolagen sponsrar med      
            1.000:- plus 10% premierabatt. 
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Spis 
           Ugnen bör ha termostat. ”Force Ten” anses bäst, men mycket dyr. Najad installerar Navimo    
           (f.d. Plastimo). För att skydda sig vid matlagning under sjögång skall man använda ett   
           galonförkläde som når ner till fötterna och stövlar eller sjöställsbyxor. Tryckkokare är bra vid  
           sjögång liksom stekgryta i stället för stekpanna. Avbärarstång hindrar att man faller mot  
           spisen. Sele är tveksamt då det hindrar undanhopp i en nödsituation.  
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Ventilation 
         -     Windscoop fungerar utmärkt, finns hos bl. a. Hjertmans.  
         -     Öppningsbar ruta i ”vindrutan”  eller spalt mellan sprayhood och bimini är ett måste i    
               värmen.  

- Öppningsbara ventiler/rutor. Normallösning i båtar byggda i varma länder. 
- El/solcellsdriven utsugsfläkt över pentry. 
- Extra skylights 
- Svanhalsventilatorer med doradebox (vattenlås). Skall vara manuellt stängningsbara inifrån. 

Helst skall ventilatorn vara borttagbar och hålet stängas med skruvlock. 
- Electroluxventilatorer fungerar ej på fördäck, då de ej är helt täta i stängt läge. 
- Hella 12V fläktar finns hos bl.a. Biltema.     
- 12V Datorfläktar är mycket strömsnåla (Clas Ohlson och Kjell & Co.).  
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Pentry 

- Tryckkokare finns att köpa i England och Spanien.  
- Spisarnas vanliga kastrullhållare är otillräckliga i sjögång, svetsa på förhöjningar (extra ring), 

och helst ska de gå runt hela kastrullen. 
2007-01-31 
 
 


