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Efter önskemål kommer här en påminnelse om vad som gäller vår 
utomhusmiljö; 

 
Vi följer Uppsala kommuns bygglovsregler på föreningens gemensamma 

mark – boendes mark slutar under överliggande balkong, mark därutöver är 
föreningens.  
Pool/plastbalja/vattensamling är av juridiska skäl inte tillåtet att ha på sin 

uteplats.  
Alla ombyggnationer av altaner, uppsättning av markiser etc måste 
godkännas av styrelsen.  

Lämna ett brev med ritning till föreningskontoret där du beskriver vad du vill 
göra och invänta besked innan start.  

Staket ut mot gårdarna får vara max 80 cm, där kan man komplettera med 
spaljéer och slingrande växter. Plank mellan grannarna får vara max 180 
cm,  i tryckimpregnerat virke.  

 
De plank som föreningen satt upp mellan grannar ägs och underhålls av 

föreningen, vilket innebär att de inte får tas bort av boende. 
I övrigt gäller att uteplatserna klipps och sköts av lägenhetsinnehavarna 
själva - de skall hållas i gott skick.  

 
Varje enskild medlem får själv söka och bekosta bygglov samt utse egen 
kontrollansvarig för respektive inglasning av balkong. 

Föreningens policy är att det ska vara klarglas, ingen åverkan på fasad, ska 
vara innanför befintligt balkongräcke, montering ska ske på 

fackmannamässigt sätt. 
Kopia på bygglovslovsansökan ska lämnas till styrelsen. 
Miljö- och byggnadsnämnden kan ta ut sanktionsavgift vid olovligt 

byggande, om så inträffar har boende betalningsansvar. 
För mera information besök kommunens hemsida www.uppsala.se 

   
Det är inte tillåtet att ha balkonglådor på utsidan av balkongräcket eller att 
montera t ex parabolantenner på ett sådant sätt att de sticker ut utanför 

balkongen - eftersom dessa kan ramla ned och skada någon.  
 
Markiser får monteras över balkonger och uteplatser förutsatt att de 

monteras på ett fackmannamässigt sätt och att de inte sticker ut utanför 
balkongen i infällt läge. Färgen på markisen skall gå i ton med övriga färger i 

området, välj gärna samma färg som dina grannar.  
 
 

Forts på nästa sida 
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Reglerna finns på vår hemsida, och delas alltid ut i pappersform till 
nyinflyttade. 

 
 

 
Styrelsen arbetar kontinuerligt med att följa upp ärenden och se till att 
regler efterlevs. 

Boende har betalningsansvar vid återställning i de fall reglerna inte följs. 
 
 

 
 
Styrelsen 
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