Motion: Rökförbud på balkonger och innegård
Som ni kanske uppmärksammat så ska nu rökning förbjudas även på uteserveringar. Jag har
förut önskat att man tagit upp/röstat om rökning på innegård och balkonger men jag antar
att det blivit nerröstat.
Idag går folk ut från sina lägenheter och röker, för att de inte ska få in rök i sin egen
lägenhet. Men vad detta gör är att röken går in i andras lägenheter. Har jag öppen dörr
kommer röken såklart direkt in, men det kommer även rök in genom mina ventiler. Jag har
ventiler in i min dotters sovrum precis bredvid mina grannars uteplats så det rummet är i
princip alltid rökfyllt. Jag kan inte ha öppna fönster. Jag har inte tejpa för ventilerna (har
prövat) och jag har försökt prata med grannar.
Vår lägenhet är vårt hem. Om man inte får grilla för att röken kan komma in i andras hem
borde detta även gälla för rökning. Dessutom varje år plockar vi upp tusentals fimpar på vår
innegård, där barn leker. På min uteplats just nu ligger fimpar från mina grannar.
Jag tycker det är dags att vi tar ett hälsobeslut om att vi ska ha en rökfri gård och ett rökfritt
hem för dom som vill ha det. Snälla ta upp detta på stämman. Jag ska försöka komma också.
Jag har kollat ut detta och föreningar får ta egna beslut gällande ett sånt här beslut. Låt dom
som röker röka i sina egna hem och låt oss som inte röker få ha rökfria hem.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen yrkar avslag på hela motionen med motiveringen:
Givetvis ska vi sträva efter en trevlig miljö i och omkring våra bostäder. Att införa totalt
rökförbud i och utanför fastigheten är dock inte möjligt då varje enskild medlem har
nyttjanderätt över sin lägenhet (inkl. balkonger). Att driva frågan till sin spets kräver en
förändring av föreningens stadgar med ett unisont beslut från samtliga medlemmar.
Styrelsen passar på att uppmana samtliga rökare att inte slänga fimpar på gård och mark.

