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Får grannarna röka på balkongen?

Mina grannar röker på balkongen, så det stinker i min lägenhet- trots stängda fönster. Vad ska jag
göra? HSBs jurister svarar.

Det finns inget generellt förbud mot rökning i flerbostadshus och en förening kan inte förbjuda någon att röka
på sin balkong eller uteplats. Men alla uppskattar inte rök. Visa hänsyn! Bostadsrättslagens regler om
störningar i boendet eller miljöbalkens regler om olägenhet skulle kunna användas även i fall med tobaksrök,
men i ett rättsfall ansåg tingsrätten i Falun 2008 att rökande på balkong var tillåtet i rimlig omfattning även om
den närmaste grannen blev störd.

Prata med grannen
Jag föreslår att du börjar med att prata med din granne för att komma fram till en lösning som fungerar för er
båda. För att inte skapa ytterligare konflikt är det en god idé att i samtalet utgå från att du upplever röken som
problematisk, inte att grannen begår ett fel, vilket hen ju heller inte gör. Det kan också vara bra om du har
några förslag att komma med kanske att grannen röker någon annanstans eller röker mer sällan under vissa
tider.

Rökning kan vara ett stort problem även för dem som är i omgivningen av en rökare. Vi reder ut vad
som gäller och vad du som boende kan göra.
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Vad får man göra på balkongen?

1. Grilla på balkongen
Här gäller föreningens regler och kommunala normer. Elgrill och gasolgrill kan vara tillåtet, men
normalt sett inte kolgrill. Tänk också på brandrisk, rök och matos.

2. Växter
Blomlådor får oftast bara hängas inåt. Tänk också på att inte vattna så att grannen under får vatten
och jord på sin balkong.

3. Katter
Om du har katt på balkong mer än fem meter över marken måste du näta in balkongen. Inhämta även
styrelsens tillstånd innan du nätar in.

4. Musik och fest
Lugnt efter 22 brukar vara en gyllene regel, men även dagtid måste du ta skälig hänsyn till grannarna.

5. Parabol och markis
Följ föreningens regler om vad som får sättas upp på balkongen och monteras i fasaden.

6. Skaka mattor
Det du inte vill ha på din matta vill nog inte grannen under ha på sin balkong. Undvik att skaka ur
textilier från balkongen.

7. Vintertid
Glöm inte att skotta balkongen. Ett tjockt snölager som smälter i vårsolen kan orsaka skador på huset.

tider.


