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Ansökan om tillstånd för montering av parabol eller antenn 

Regler 

Parabol med diameter mindre än 1,1 m eller antenn får efter tillstånd av styrelsen endast monteras på insidan 

av balkongen eller uteplatsen om monteringen sker på ett säkert sätt och sådant att hela parabolantennen, dvs 

såväl tallrik som signalhuvud, befinner sig innanför balkongräcket eller uteplatsens avgränsning. En sådan 

montering skulle t.ex. kunna vara ett teleskoprör mellan golv och tak eller en ställning på balkonggolvet eller på 

insidan av räcket. Inte heller kablar får hänga eller ledas utanför balkongen/uteplatsen. Det är inte tillåtet att 

montera något genom att borra hål eller spika i fasad, balkongräcke, golv, tak, i fönster- eller dörrkarm eller på 

ytter- eller innervägg. Parabolen/antennen får inte medföra driftstörningar för tekniska installationer i 

fastigheten och får inte heller avsevärt påverka fastighetens yttre utseende eller skymma omkringboende 

grannars utsikt.  

Ansvar 

Den boende ansvarar för att monteringen sker på ett säkert sätt samt ansvarar för eventuella skador som kan 

orsakas av parabolen/antennen, inklusive eventuella personskador. Den boende skall utöva tillsyn och 

underhåll av parabolen/antennen. Den boende är vid avflyttning ansvarig för nedmontering av 

parabolen/antennen samt ansvarar för kostnader som uppstår för återställning.  

Tillstånd 

Innan parabolen/antennen får monteras skall nedanstående fyllas i och lämnas in till styrelsen för 

godkännande. När parabolen/antennen är monterad skall den boende anmäla detta så att besiktning och 

godkännande kan ske. Montaget kommer vid godkännandet att fotograferas.  

Ansökan om tillstånd att montera parabol eller antenn 

Namn: _________________________________________________ 

Lägenhetsnummer:_______________________________________ 

Adress:_________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________________________________ 

Jag har tagit del av reglerna ovan och ansöker om tillstånd för montering av parabol eller antenn enligt 

dessa. (kryss i rutan) 

____________________________________________  ____________________ 

Underskrift sökande      Ort och datum 

Godkännande av ansökan:    Godkännande av montage: 

Datum:________________________________  Datum:__________________________________ 

______________________________________  ________________________________________ 

Underskrift av styrelsen     Underskrift av styrelsen 

______________________________________  ________________________________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 


