DIN UTEPLATS

– använda och sköta
Du har blivit med uteplats! Som hyresgäst
har du skyldighet att sköta den i enlighet
med hyreskontraktet. Den sätter prägel på
såväl ditt hem som hela området – det du
ser på din uteplats är också dina grannars
utsikt.

utsidan, annars finns risk att all näring går till ogräset. Ser häcken ändå hängig ut kan det vara dags
att ge extra näring, gödsla med NPK, blåkorn eller
liknande.
Prata gärna med din fastighetsvärd för att få råd
om du önskar plantera mindre träd, buskar eller
slingerväxter.

Vanliga frågor om att SKÖTA uteplatsen
HUR UNDERHÅLLER JAG UTEPLATSENS STEN- OCH
BETONGPLATTOR?
Plattorna sopas enkelt av för en renare känsla.
Ibland behöver du rensa bort ogräs mellan plattorna. Använd miljövänliga metoder, rensa för hand
eller med miljömärkta produkter.
TRÄTRALLEN SER TRIST UT, VAD SKA JAG GÖRA?
Sopa av lite då och då. Vissa material kan behöva
oljas in för att hålla längre. Slipa av trallen innan du
oljar in för mer lyster i träet.
HUR SKÖTER JAG GRÄSMATTAN PÅ UTEPLATSEN?
Klipp med jämna mellanrum och kratta bort löv eller
pinnar om så behövs. Om du vill skämma bort din

Ett tips för att undvika ogräs i din rabatt är att
plantera perenner eller någon annan flerårig växt

gräsmatta – gödsla lite!

som marktäckare. Du kan även, efter vårens första

HUR TAR JAG BÄST HAND OM STAKETET?

ogräset problem att komma upp. Vill du använda

Ett staket behöver lite omvårdnad ibland. Tryckim-

ogräsmedel, tänk på att använda miljömärkta

pregnerade staket bör du olja in, målade staket

produkter.

tvättar du av med ljummet vatten och diskmedel.
Fråga din fastighetsvärd vilken olja/färg som är bäst
att använda.
VAD SKA JAG GÖRA MED HÄCKAR OCH BUSKAR?
Häckar och buskar behöver oftast beskäras med
en tredjedel varje år. Om du har friväxande buskar

rensning lägga ett lager täckbark i rabatten, då får

Undvik att lägga upp jord mot plank eller husfasader eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan
skada väggar och virke.
VEM BEKOSTAR MATERIAL TILL UTEPLATSEN?
Trädgårdsredskap och material som matjord och

kan du med några års mellanrum beskära dessa

plantor står du för själv.

till 5-10 cm för att få dem täta och gröna ända

Helsingborgshem ersätter inte staket, trädäck,

från marken. Formklipp en häck genom att klippa
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HUR BEHÅLLER JAG MINA RABATTER FINA?

cirka två gånger per år, lämpligen en gång innan
midsommar och en gång under sensommaren då
toppskotten tas bort. För tillförseln av vatten och
näring är det viktigt att rensa bort ogräs på in- och

plattor, växter eller liknande, som du som hyresgäst
uppfört eller planterat, om vi exempelvis behöver
gräva på uteplatsen för att komma åt ledningar vid
reparation eller underhåll.

DIN UTEPLATS

– använda och sköta

Vanliga frågor om att FÖRÄNDRA
uteplatsen

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.

KAN JAG SJÄLV SÄTTA UPP STAKET OCH SPALJÉER?
Vill du sätta upp någon form av fast utrustning
måste du söka tillstånd från Helsingborgshem. Det
handlar exempelvis om staket, spaljéer och tillbyggnader. Du bekostar material och sätter upp det du
fått godkänt för på egen hand.
All skötsel är därefter ditt ansvar. Vid behov ska du
olja, måla eller laga. Fråga din fastighetsvärd vilken
olja/färg du ska använda.

FÅR JAG SÄTTA UPP ETT PARTYTÄLT ELLER EN
PAVILJONG?
Du har möjlighet att sätta upp partytält, paviljonger
eller liknande på din uteplats men de får endast
sättas upp vid enstaka tillfällen och ska tas ner inom
en vecka.
FÅR JAG HA BARNPOOL, STUDSMATTA ELLER ETT SPA
PÅ UTEPLATSEN?
Privata lekredskap som studsmatta och barnpool

FÅR JAG ÄNDRA UTEPLATSENS MARKBELÄGGNING?

får du gärna ha inne på uteplatsen. Uppblåsbara/

Först måste du söka tillstånd från Helsingborgshem.

monteringsbara badpooler är populära! Vi tillåter

Sedan kan du, på egen bekostnad, byta mark-

poolstorlekar upp till 500 liter vatten. Poolkanten får

beläggning.

max vara 20 cm hög och poolen måste stå på mark

VAD GÄLLER FÖR HÄCKEN RUNT MIN UTEPLATS?
Om det finns en häck runt din uteplats och den ingår som ett rumsbildande inslag på gården, får den
inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på
gården.
KAN JAG BESKÄRA ELLER TA BORT TRÄD?
Ta inte bort eller beskär träd som växer på eller i närheten av din uteplats utan att först ta kontakt med
din fastighetsvärd.

som tillhör lägenheten. Tömning ska ske på ett sätt
som inte riskerar skador på kringliggande mark eller
fastigheter. Som ägare av en pool är du juridiskt
ansvarig för att det inte händer någon olycka. Tänk
på säkerheten.
Vill du installera ett ute-SPA är det viktigt att jordfelsbrytare och eluttag är installerat av Helsingborgshem. Undersök hur din hemförsäkring täcker eventuella skador om oturen skulle vara framme.
DET SER STÖKIGT UT PÅ GRANNENS UTEPLATS, VAD

Vanliga frågor om att UTRUSTA
uteplatsen

GÄLLER?
Uteplatserna är en del av upplevelsen av hela ute-
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miljön i ditt område. Därför är
FÅR JAG MONTERA EN PARABOL, MARKIS ELLER

det viktigt att de hålls fria

VINDSKYDD?

från exempelvis bil-

Vill du montera en parabol, eller markis eller vind-

däck eller gamla

skydd måste du först söka ett skriftligt tillstånd från

möbler som kan

Helsingborgshem. Börja med att kontakta din fast-

upplevas som

ighetsvärd eller kundansvarig för att få reda på om

störande.

tillstånd kan beviljas.

Med lite
kärlek kan din
uteplats bli ett
favortiställe

