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Regler för anläggning av altan, staket, skärm, växthus med mera.  

 
 ALTAN – Kräver styrelsen tillstånd 

1. Altanens längd får inte överskrida lägenhetens längd. 

2. Altanens maximidjup skall anpassas till det som är brukligt inom Matrosen, 300 - 350 cm. 

3. Altanens maximihöjd får nå till tröskelbleckets underkant, bild 1. Se även pkt. 5  

4. Altanen skall vara ”flytande”, d v s den får inte förankras i husets väggar. 

5. En spalt på minst 15 mm skall lämnas mellan altanen och husets väggar både horisontellt  

    och vertikalt, detta för att förhindra fuktvandring till väggarna. 

6. Vid ombyggnad skall den nya altanen ha samma dimensioner och utförande som den tidigare 

    om inte styrelsen medgett avvikelse. 

7. Om altanen anläggs så att ett utrymme skapas under den, bör altanen tätas noggrant runtom 

    för att förebygga att råttor ”bosätter” sig där. 

 

STAKET – Kräver styrelsen tillstånd 

1. Staketet får anläggas endast i omedelbar anslutning till altanen.  

    Maximihöjd: 110 cm räknat från marken. 

2. Vid anläggning i slänt, se bild 2. för hur stakethöjden beräknas. 

3. Staketet skall harmoniera i material, utförande och färgsättning med omgivningen. 

 

SKÄRM – Kräver styrelsen tillstånd 

* Skärmar skall ha samma dimensioner, utförande och färgsättning som de befintliga som är 

   standard inom Matrosen om inte styrelsen medgett avvikelse.  

 

VÄXTHUS 

* Växthus och drivbänkar får inte uppföras inom skötselområden eller på övrig föreningsmark 

   eller på kommunens mark i omedelbar anslutning till föreningens mark.  

   Tillfälliga frostskydd av duk eller plast är tillåtna. 

 

ÖVRIGT – Kräver styrelsen tillstånd 

* Studsmattor, klätterställningar, annan utrustning för lek och idrott liksom torkvindor och 

   annan utrustning avsedd för långvarigt bruk (över 1 dag), på föreningens mark utanför  

   skötselområden får endast uppföras med styrelsens tillstånd och skall undanröjas vid 

   tillsägelse av styrelsen. 
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