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Regler för nyttjande av mark för uteplatser vid lokaler och 

bostäder som ej har balkong– BRF Huggaren 

 

Det finns ett antal lägenheter och lokaler som har sina ytterdörrar i anslutning 

till så kallade uteplatser. Dessa saknar balkong som övriga lägenheter i 

föreningen. De medlemmar och hyresgäster som bor och hyr dessa lägenheter 

och lokaler (benämns nedan Nyttjanderättshavaren) kan utnyttja uteplatser och 

dekorera dem med växtkrukor, mindre utemöbler och annat som inte stör 

harmonin av helheten. Ytan som får användas är ca fyra till fem kvadratmeter 

vilket motsvarar en balkong i föreningen. Undantaget dessa regler är Pizzeria 

Algarve. 

Alla mark framför lägenheterna tillhör föreningen. Det är därför inte tillåtet att 

bygga egna insynsskydd eller lägga trall eller annat material. De 

nyttjanderättshavare som har glädje av denna kostnadsfria förmån förbinder sig 

att hålla sina uteplatser fria från bråte och annat. Uteplatserna är föreningens 

ansikte utåt och därför viktigt att de ser bra ut.  

Marken får nyttjas under förutsättning att utseendet inte förändras och att 

reglerna nedan följs. Om reglerna inte följs kan nyttjanderätten till uteplatsen 

upphöra och föreningen kan komma att återställa uteplatsen på 

nyttjanderättshavarens bekostnad. 

Regler för användning av marken: 

• Den får inte användas för annat ändamål än som uteplats  

• Den får förses med mindre utemöbler så som bord, stolar, krukor och andra 

typer av utemöbler i anslutning till ytterdörr. Möbler eller andra anordningar 

som anbringas till uteplatsen får inte fästas i fasad eller grund.  

• Reglerna gäller under perioden första mars till och med sista oktober. Under 

resten av året ska utemöbler och andra saker inte förvaras på uteplatsen. 
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• Den får inte användas som en rabatt eller för plantering  

• Trätrall (eller annat material) får inte läggas.  

• Det får inte förkomma något som kan locka skadedjur eller annan typ av ohyra  

• Egendom som förvaras där får inte utgöra någon fara för fastigheten  

• Insynsskydd, staket eller spaljé får inte byggas  

• Den får inte användas som förvaringsplats. Förråd, bod eller liknande får inte 

finnas. 

• Grillning är inte tillåten. Vid grillning hänvisas till grillplatser på föreningens 

område. 

• De ordningsregler och anvisningar som finns måste följas och hänsyn ska visas 

till omgivningen. 

• Nyttjanderättshavaren ansvarar för all egendom som anbringats och som 

föreningen inte försett ytan med  

• Vid flytt ska ytan återställas i ursprungligt skick om inte annat har avtalats 

mellan parterna 

Nyttjanderättshavaren ansvarar för skador som uppkommit på föreningens hus 

eller mark som orsakas i samband med användning, underhåll med mera. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att avgöra om något bryter mot reglerna ovan. 

eller återställande av uteplatsen  

Vi eventuella frågor kontakta styrelsen på genom att maila 

styrelsen@huggaren.com alternativt ring till 0763-11 63 71. 
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