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ORDNINGSREGLER 
 

för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 
 

GÄLLANDE BALKONG 
             
 

Ordningsregler för balkongen 
Medlem har förbundit sig att, följa stadgar och de ordningsregler som Föreningen/Styrelsen 
uppställer för Balkong i det upplåtelseavtal som tecknats för denna. 
 

Om säkerhet 
Se till att dörr till balkongen är stängd om du har mindre barn. Dörren har försetts med 
spärr för barnskydd. Stor olycksrisk föreligger att barn kan klättra upp på det du har ute på  
balkongen och trilla över räcket. Räckets höjd och bredd mellan spjälor uppfyller barnsäkerhets- 
kraven. 
 

Inom balkongens utrymme 
Det är inte tillåtet; 
- att använda balkongen som förvarings/uppställningsplats. 
- att hänga upp blomlådor på räckets utsida 
- att sätta upp parabolantenn. 
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd; 
- att utföra el-installationer eller uppsätta belysning/värmare el dylikt på fasad 
- att glasa in balkongen. 
- att sätta upp markis eller klä in räcket. 
 

Störningar 
 I likhet med vad föreningens ordningsregler anger om störningar, gäller även för balkong.  
 

Rökning 
Rökning på balkongen bör undvikas då närbelägna grannar kan störas av röken som kommer in till 
dem genom tilluftsventilerna i fönstren. 
 

Inre underhåll/skötsel 
Med inre underhåll avses ansvar för den löpande skötseln i form av vård/renhållning av räcke och 
balkongplatta vari även ingår snöskottning.   
När det gäller snöskottning under vintrar med mycket snö, kan det vara väldigt viktigt att tänka på 
ansvaret. Om snöskottningen inte sköts kan det tyvärr medföra smältskador på fastighetens fasad 
och du kan bli ansedd som vållande av skada.  
När du skottar snö är det viktigt att du försäkrar dig om att ingen står under din balkong och att inte 
snömassorna hamnar på buskar och skadar dem eller annat, utan på marken. Om någon skulle få 
snö på sig är det du som skottar som bär ansvaret för eventuella skador. 
 
Vad gäller balkongens golv ansvarar du för ev skador som åsamkas ytskiktet, och ska omgående se 
till att lagning av ytskiktet sker, i enlighet med balkongtillverkarens instruktioner vilket erhålls av 
styrelsen efter förfrågan.  
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När det gäller material som lagts/tillförts ovanpå balkongplattan av medlem, så som trall plastgräs 
el. likv. svarar denne själv för. 
 
Konstruktion: 
Balkongplattan består av en trästomme omsluten av ett vattentätt och brandhämmande 
plastlaminat. Garantin på balkongplanet slutar att gälla om ytskiktet penetreras. 
 
Rengöring: 
Balkongplattan samt räcken kan rengöras med i ett hushåll förekommande rengöringsmedel. 
 
 

Yttre underhåll 
En del av balkongunderhållet är att betrakta som del av underhållet av husets exteriör (benämns 
”yttre underhåll”). Detta avser underhållsåtgärder beträffande bottenplatta, räcke, fästanordningar 
och yttersida av pardörr, dock ej glas.  Detta underhållsansvar åvilar Föreningen. 
Medlem får inte förändra någon kulör. 


