
Regler för uteplatser i HSB:s 
bostadsrättsförening Samsö 

1. Uteplatser är sådana som finns direkt på marken utanför en lägenhet och med utgång 

från lägenheten till platsen. Balkong, terrass, loftgång eller betongdäcken utanför 

terasshusen räknas inte som uteplats i dessa regler.  

2. Marken tillhör föreningen men lägenhetsinnehavaren har rätt att använda den.  

3. Det som finns på uteplatsen ansvarar bostadsrättshavaren för. Föreningen ansvarar 

för underhåll av de förråd och staket i anslutning till förrådet, som fanns i den 

ursprungliga utformningen av uteplatsen. 

4. Uteplatsen skall hållas välvårdad. På uteplatsen får endast finnas sådant man 

normalt har på uteplatser som trädgårdsmöbler och solparasoll. Den får inte 

användas som förvaringsplats för sådant som kan anses som skräp och vara 

störande för grannarna. Inte heller får man ha anordningar av typ pool eller 

utomhusbadkar. Det man har på uteplatsen skall vara lätt att ta bort. 

5. Har man staket runt uteplatsen, bör detta, liksom befintliga uteförråd, vara målat i den 

färg vi har på fönster och dörrkarmar i föreningen (NCS S 7020-Y70R ). Staketet får ha 

en höjd av högst 1,1 m utom på de ställen där staketet i den ursprungliga 

utformningen var högre. 

6. Man får inte bygga något på uteplatsen. 
7. Man får inte fästa något i husfasaden. Växter som klättrar direkt på fasaden får inte 

förekomma. 
8. Egna hushållskomposter är inte tillåtna. 
9. Området utanför uteplatsen är vårt gemensamma utrymme. Där får man inte ställa 

föremål eller anlägga plantering. 

Vill man göra något av följande, måste man skriva och ansöka om tillstånd av styrelsen och 

bifoga en skiss som visar vad man vill göra: 

1. Utöka ytan på sin uteplats 
2. Sätta upp staket eller flytta befintligt staket. Om du önskar sätta upp staket högre än 

80 cm måste detta anges i ansökan. 
3. Bygga ett trädäck 
4. Annan väsentlig förändring 

 

 

2012-05-15 

Styrelsen 


