
 

Balkongpolicy för HSB Brf Morkullan i Stockholm 
 
Föreningens balkongpolicy utgår från principen om att varje medlem fritt får möblera, använda 
och anpassa sin balkong under förutsättningen att förvaltandet av balkongen inte leder till 
skador eller andra negativa konsekvenser för föreningen och/eller andra medlemmar. Samtidigt 
innebär denna frihet att varje medlem också ansvarar för att balkongen inte bryter mot lagar, 
regler, styrdokument eller beslut som föreningens styrelse, eller årsmöte, har fattat. Med 
balkong menas i det här dokumentet alla typer av installationer som kan uppfattas som 
balkonger eller privata uteplatser innanför föreningens fastighetsgränser, som exempelvis 
kungsbalkong, terass, altan eller traditionella balkonger.  
 
Fastigheten är grönklassad. Det innebär att huset har ett kulturhistoriskt bevarandevärde som 
ska vårdas genom att uppfylla de krav som finns i detaljplan och andra bestämmelser beslutade 
av Stockholms Stad i enlighet med plan-, bygg-, mark- och miljölagstiftning. Balkonger får inte 
uppföras, målas om, byggas om, eller genomgå andra omfattande fysiska förändringar utan att 
styrelsen getts möjlighet att garantera att förändringar är enhetliga med de bestämmelser som 
styr husets funktionsbegränsning, gestaltning och styrande dokument. Detta innefattar också att 
balkongägare inte får orsaka skada i fasaden genom att fästa möblering, markiser eller annan 
påbyggnad i fasaden, exempelvis genom att borra hål. Vid osäkerhet om gränsdragning för vad 
som innefattas av större fysiska förändringar behåller styrelsen tolkningsföreträde.  
 
Snö och lösa föremål 
Varje medlem med balkong är ansvarig för att balkongen, och alla lösa föremål på den, inte 
skapar skada för föreningen eller andra medlemmar. Det innebär bland annat att varje 
balkongägare ansvarar för att balkongen inte samlar snö eller annat nedfall som kan orsaka 
vattenskador eller ras. Vid olycka orsakad av balkongägares bristande underhåll av balkongen 
är balkongägaren ansvarig. Det är inte tillåtet att skaka sängkläder eller på annat sätt orsaka 
avfall från balkongen. 
 
Möblering eller anpassning av balkong får inte skapa hinder för det arbete som krävs för att 
förvalta fastigheten. Det innebär bland annat att balkongen inte får blockera byggnadsställningar 
eller vara otillgänglig för dem som utför underhåll på fastigheten. Om tillgång till balkongen, eller 
rensning av föremål på balkongen behövs för fastighetens förvaltning måste ansvarig 
balkongägare ge tillträde till lägenheten skyndsamt vid förfrågan och följa de krav som styrelsen 
ställer, förutsatt att dessa krav i sin tur är ställda av de som utför arbetet. Alla kostnader 
kopplade till att någon misslyckats med att följa kraven i balkongpolicyn faller på balkongägaren. 
Vid varje icke-akut åtgärd som styrelsen, i enlighet med detta dokumentet, behöver utföra 
binder sig styrelsen till att först varna den boende i god tid innan. 
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Angående grillar 
Att laga mat på altanen med en grill är tillåtet så länge detta inte skapar olägenheter för andra 
grannar. Styrelsen uppmanar att använda elgrill. Gasolgrillar kan accepteras förutsatt att 
balkongägaren följer MSBs rekommenderade riktlinjer som finns vad gäller bl.a. förvaring av 
gasoltuber på ett säkert sätt. Kolgrillar, eller andra grillar som orsakar kraftig rök, är ej tillåtna. 
 
Har ni frågor angående innehållet i denna policy, kontakta styrelsen på info@morkullan.nu 
 
/Styrelsen i HSB Brf Morkullan i Stockholm 
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