
 

Motion nr 3 om rökförbud i trapphus och på balkonger 
 
Jag vill att styrelsen tydligt markerar att det inte är ok att röka i trapphusen och på vinden, 
kanske genom att sätta upp förbudsskyltar. Dessutom vill jag att styrelsen vädjar till 
medlemmarna att inte röka på balkongen, då detta sprider röklukt till balkonger och lägenheter 
i dess omgivning 
 
Börje Häll 
Henriksdalsringen 15 

Motion nr 4 om rökförbud i trapphus, vindar och balkonger 
 
Hej, i min trappuppgång i port 15 stinker det av rök (från rökare, inte brandrök) mer eller 
mindre hela tiden och som även besvärande nog tränger in i lägenheten. Det är till och med 
så påtagligt att det bland mäklarna pratas om port 15 och hur hemskt de tycker det är att 
visa en lägenhet med tanke på stanken i trappuppgången. 
  
Även på vinden i port 15 är det någon/några som röker, vilket med tanke på brandrisken där 
uppe är mycket olämpligt. 
  
Jag skulle vilja att styrelsen verkar för ett förbud mot rökning i trappuppgång och på 
vindarna. Jag överlåter till styrelsen att hitta det mest lämpliga sättet för detta. 
  
Jag skulle också vilja att styrelsen går ut med en rekommendation om att inte röka på 
balkongerna. 
  
Hälsningar 
Marie Ljungdahl 
Henriksdalsringen 15,  lgh 647 
 

Styrelsens yttrande över motion nr 3 och 4 
 
I Utsiktens trivselregler, som finns att läsa på föreningens hemsida, står redan att 
 
Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen i fastigheten. En rykande fimp utgör en 
brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under och tobak är inte bra för 
gräsmattor och blommor. Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av 
omkringboende. Rök helst ute på gatusidan, där det ska finnas askkoppar nära portarna.  
 
Vi skulle kunna sätta upp separata skyltar om rökning förbjuden på vindar, trapphus och övriga 
gemensamma utrymmen men har inte märkt att våra boende överträder det förbudet särskilt ofta? 
Däremot kan vi inte förbjuda folk att röka på sina egna balkonger, bara vädja om det. 
 
Styrelsen föreslår att vi påminner våra boende i ett nyhetsbrev om rökförbud på alla allmänna platser 
inkl lekplatser och att vi vädjar till rökare att inte röka på balkongerna, då detta stör närboende, i 
synnerhet på sommarhalvåret när många också vill sova med öppna fönster. 
 
Styrelsen yrkar att motionen därmed är besvarad 


