
 

 

Styrelsen för Brf Basilikan har fått in ett förslag från medlemmarna i Basilikan om att 

eventuellt fatta beslut om att inte tillåta rökning i våra fastigheter. De flesta av våra 

medlemmar stöder detta förslag. 

Styrelsen har tillsammans med förslagsställarna (Majvor och Gunilla) kommit fram till att 

inte kalla till och behandla frågan vid en extrastämma eftersom ett sådant förbud innebär 

en inskränkning för de boende och ses som ett hinder vid en eventuell överlåtelse av 

bostadsrätten. Därav kravet på samtycke från samtliga. Även om alla boende skulle gå 

med på förbudet är det inte säkert att föreningen skulle vinna vid en eventuell rättstvist.  

Sett ur ett samhällsperspektiv så ändras ju vår acceptans gentemot rökning hela tiden. 

Det var inte så länge sedan det var tillåtet att röka på restaurang och väldigt vanligt att 

rökning skedde inomhus, så det kanske kommer en ändring i fråga om rökning i 

framtiden men fram tills lagen har blivit ändrad så hänvisar vi medlemmarna till god sed. 

Till god sed i detta avseende så bör man inte röka på balkong under de timmar på 

dygnet när grannar som inte uppskattar rökning uttryckligen har pratat med sina grannar 

om att det inte är uppskattat. 

God sed är också att grannar som inte uppskattar rökning tar hänsyn till rökare, det är 

inte förbjudet att röka på balkong eller i lägenhet även om det är olämpligt. Men i våra 

allmänna utrymmen så som trapphus, tvättstuga, föreningslokal m.m. är det inte tillåtet 

att röka och som rökare bör man även ta hänsyn till att det kan lukta rök i allmänna 

utrymmen om man strax innan man beträder allmänna utrymmen har rökt. 

Om röklukt kommer in via ventilationssystem (kökskåpa, badrum och garderob, dock ej 

via friskluftsintag under element) så innebär det att vi har fel i vårt ventilationssystem 

styrelsen ska då undersöka/åtgärda problemet. En orsak till att det skulle kunna spridas 

röklukt via ventilationssystemet är om bostadsrättsinnehavaren har en kökskåpa med 

fläkt (köksfläkt), vilket inte är tillåtet.  
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