
DIN BALKONG 
– använda och sköta

Odla, inred och umgås – ute möter inne på 

din balkong. Den sätter prägel på såväl ditt 

hem som på hela området, det du ser på 

din balkong är också dina grannars utsikt. 

Det finns många sätt att göra balkongen till 

en verklig tillgång för ditt boende. 
 

Vanliga frågor om balkonger

FÅR JAG ODLA VÄXTER PÅ MIN BALKONG?

Du får gärna odla på din balkong och pryda den 

med blommor och växter. Häng dina blomlådor på 

insidan av balkongens räcke för att undvika att de 

ramlar ned och skadar andra. Var också försiktig när 

du vattnar (eller rengör balkongen) så att vatten 

inte rinner in hos grannen under.

ÄR GRILLNING TILLÅTET PÅ BALKONGEN?

Du får grilla med elgrill på din balkong. Finns det 

inget befintligt uttag har du möjlighet att installera 

ett som tillval för en mindre kostnad – kontakta  

kundansvarig på ditt område. Vill du grilla med  

annan typ av grill är du självklart välkommen att 

göra det på den gemensamma gården. 

FÅR JAG RÖKA PÅ MIN BALKONG?

Det är tillåtet att röka på balkongen – se bara till så 

att inte dina grannar störs.

FÅR JAG MONTERA EN PARABOL, MARKIS ELLER 

VINDSKYDD?

Vill du montera en parabol, eller markis eller vind-

skydd måste du först söka ett skriftligt tillstånd från 

Helsingborgshem. Börja med att kontakta din 

fastighetsvärd eller kundansvarig för att få reda på 

om tillstånd kan beviljas.Vi tillhandahåller därefter 

särskilda anvisningar så att du kan montera på ett 

säkert sätt och följa de riktlinjer som eventuellt finns 

om färgval och liknande.

VAD KAN JAG FÖRVARA PÅ MIN BALKONG?

Tänk på att din balkong är en del av upplevelsen av 

hela utemiljön i ditt område. Använd i första hand 

förråd för förvaring. Tänk särskilt på att inte ställa ut 

sopor – de kan locka till sig fåglar och andra  

oönskade besökare.

FÅR JAG LÄGGA GOLV ELLER TRALL PÅ MIN 

BALKONG?

Ja, så länge du inte gör några ingrepp eller 

fäster i varken fasad eller balkong. 

KAN JAG PISKA MATTORNA PÅ  

BALKONGEN?

Det är inte tillåtet att piska  

mattor på balkongen. 
Få ut mesta 

möjliga av din 
balkong.
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