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BRF Bromma Tracks 

Ordningsregler för allmänna ytor 

• Rökning är ej tillåten på allmänna ytor såsom föreningens gemensamma gård eller 

poolområdet. 

• Användning av kolgrill får enbart ske på anvisade platser. Se särskild bilaga. 

 

Ordningsregler för balkonger och uteplatser 

• Balkonger och uteplatser bör ej användas som permanent förvaringsplats för sådant som ej 

hör till normal balkong eller uteplats.  

• Endast grillning med el- eller gasolgrill är tillåtet. 

• Bostadsrättshavaren ansvarar för skötsel och snöskottning av balkonger och uteplatser. 

• För allas trevnad bör rökning på balkongen undvikas. Det är strängt förbjudet att slänga 

fimpar från balkongen. 

• Inga infästningar i fasad eller avskärmningar är tillåtet 

 

Särskilda ordningsregler för uteplatser 
• Medlems nyttjanderätt för uteplats går fram till planteringen/rabatten. 

Planteringen/rabatten med sidytor tillhör föreningen.  

• Staket upp till 1.1 meter får sättas upp vid planteringen/rabatten. Staketet ska kunna tas av 
och flyttas på enkelt. Staketet måste sitta på stendelen av planteringen/rabatten på sidan 
som är mot lägenheten och inte utegården. Staketet ska vara av trä och målad i färg som 
harmoniserar med fastighetens fasad, d.v.s. vit, grå, beige eller brun. Tillfråga alltid styrelsen 
innan uppsättning. 

• Föreningen ansvara för skötsel av rabatten/planteringen. Det finns en särskild 

trädgårdsgrupp som arbetar med planteringar och rabatter. Samtliga medlemmar är 

välkomna att engagera sig i gruppen.  

• Alla staket/insynsskydd måste godkännas av styrelsen innan de placeras på uteplatsen. Detta 

för att få en enhetlighet i vår gemensamma gård. 

• Inga föremål får permanent placeras utanför planteringarnas innerkant eller på sidorna då 

detta är föreningens mark.  

Särskilda ordningsregler för balkonger 
• Insynsskydd på balkonger får sättas upp. De ska då täcka hela balkongen och färgen ska 

harmonisera med fastighetens fasad, d.v.s. vit, grå, beige eller brun. Även särskild vass är 

tillåten som insynsskydd. Tillfråga alltid styrelsen innan uppsättning. 

• Blomlådor ska hängas innanför balkongräcket 

• Inglasning av balkong kräver bygglov och tillstånd från styrelsen 
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Anvisade platser för användning av kolgrill 

Kolgrill får enbart användas på nedan markerade platser.  

 


