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Balkonger, altaner, och terrasser 

 

Regler och ansvarsfördelning  

i Brf Hemmet 18 

 

För allas trevnad och säkerhet gäller följande regler och ansvarsfördelning för våra balkonger, altaner 

och terrasser.  

 

Regler 

 

Fasaden och installationer  

Vår fasad är ömtålig och kan lätt skadas. Dessutom är fastigheten utformad på ett sätt som gör att vi 
alla måste tänka på hur fasaden faktiskt ser ut. Det är därför inte tillåtet att sätta upp antenner, 
paraboler, skyltar, anslag eller liknande. 
 
Om du överväger att sätta upp saker på fasaden, oavsett vad det är, måste du först få ett skriftligt 
godkännande av föreningens styrelse. 
 
Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för de eventuella skador som kan inträffa på fasaden och balkongen 

till följd av de installationer som utförs, även om du fått godkännande av styrelsen. 

Lägenhetsinnehavaren är även betalningsansvarig för de kostnader som uppstår för att åtgärda dessa 

skador.  

Belysning och el  

Föreningen har ett gemensamt koncept för belysning på balkongerna. Föreningen kommer att betala 
belysningsarmaturen (1 st/balkong) och lägenhetsinnehavaren betalar elinstallationen. Alla 
installationer måste göras av behörig elektriker. Elinstallationer kräver tillstånd från styrelsen. 
 
Styrelsen kommer även att ta fram ett informationsblad avsedd för behörig elektriker kring de krav 
föreningen har gällande elinstallationen genom vår fasad (klart under april 2014).  
 

Infravärme 

Om du vill ha infravärme på balkongen, överväg i första hand ett portabelt alternativ. I övrigt se ovan 
om installationer och el.  
 

Markiser och vindskydd  

Styrelsen undersöker förutsättningar för montering av markiser och vindskydd. Innan beslut är fattat 
är inga fasta installationer tillåtna. 
 

Tvätt och vädring  

Tänk på att vara försiktig med att skaka och piska mattor på balkongen så att skräp inte kommer ned 

till grannarna. Häng inte tvätt över balkongräcket.    



Balkonglådor 

Balkonglådor ska monteras på räckets insida för att förhindra att de ramlar ner och skadar någon. När 

du vattnar, var uppmärksam på att vatten och jord inte hamnar hos grannen nedanför. 

Mat till fåglar 

Det är av hygieniska skäl inte tillåtet att mata fåglar på balkongen.  

Grillning 

El- och gasolgrillar får med visad hänsyn endast användas på plan 9 och 10 eftersom grilloset från de 

högst belägna balkongerna inte stör någon boende ovanför. I övrigt är all typ av grillning på 

balkongerna förbjuden. På gården finns gemensamma grillar som alla är välkomna att använda.  

Rökning  

Vid rökning på balkongen, visa hänsyn till dina grannar. Det finns många allergiker och rök kan lätt 

tränga in till grannar genom öppna balkongdörrar och fönster.  

Ljudvolym  

Vi tar som alltid hänsyn till våra grannar. Detta gäller hela dygnet men ska särskilt beaktas kl 

22.00‐07.00. Om du har balkong mot gården, tänk på att ljudet studsar mellan husen.  

Säkerhet 

Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller terrass. Det är inte tillåtet att 

ha marschaller på balkongen – ljuslyktor är däremot tillåtna.  

 

Ansvarsfördelning  

Balkonger  

Föreningens ansvar  

Föreningen ansvarar för fasaden och har underhållsansvar för räcket, glaset och balkongplattan. 
 

Lägenhetsinnehavarens ansvar 

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för löpande skötsel och renhållning. Rengör din balkong utan att det 
rinner ned vatten till din granne. Under vintertid, håll din balkong ren från snö och istappar. 
 

Altaner 

Föreningens ansvar 

Föreningen ansvarar för fasaden och har underhållsansvar för det befintliga tätskiktet. 

 

Lägenhetsinnehavarens ansvar 

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för löpande skötsel, renhållning och snöskottning. 

Terrasser 

Föreningens ansvar  

Föreningen ansvarar för fasaden och har underhållsansvar för det befintliga tätskiktet samt för räcket.  
 

Lägenhetsinnehavarens ansvar 

Lägenhetsinnehavaren svarar för renhållning, snöskottning och allt underhåll av terrassen samt för att 
avrinning av dagvatten inte hindras. Terrassägarna betalar även underhållskostnaden för räcket. 
 


