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Bobarometern: Så använder du balkongen
längre

Ungefär varannan person som bor i lägenhet har en egen balkong, enligt
Bobarometern av Svensk Fastighetsförmedling. Majoriteten har blommor och
trädgårdsmöbler på sin balkong, men mer än var femte använder inte
balkongen alls eller har den till förvaring. Inredaren Maria Celin bjuder på sex
tips på hur man kan utnyttja balkongen bättre. Sola och läsa toppar listan på
vad man helst vill göra på balkongen med 73 respektive 71 procent enligt 1
135 respondenter med balkong i Bobarometern. 66 procent brukar äta på
balkongen och 24 procent startar gärna upp grillen där. Att spana på grannar
från balkongen är det dock bara 21 procent som uppger att de gör. – Om man
möblerar sin balkong blir den som ett härligt extra rum i bostaden. Många
verkar bara använda balkongen när det är sol, men man kan enkelt göra
balkongen mer användbar under längre tid, säger Maria Celin, inredare på
Malinmaria. Marias sex tips på hur man kan använda balkongen längre 1.
Infravärme eller gasolvärmare. För ett par tusenlappar kan man köpa
infravärme eller om man har en stor balkong en gasolvärmare. De räcker
långt in på hösten. Kostar från 800 kr uppåt. 2. Sätt dynor på stolarna och ta
fram plädar. Stolsdynor och sköna plädar gör att balkongen ser mer ombonad
ut, men gör också stor skillnad i värme. Kostnad: Cirka 400 kronor för fyra
stolar. 3. Markis eller solsegel. Om du inte vill eller inte får glasa in
balkongen kan en markis eller ett solsegel vara ett alternativ. Det skyddar
från solen under varma sommardagar och hjälper till att hålla kvar värmen på
hösten. 4. Blommor. Det finns många blommor och växter som klarar lite
kallare väder och är vackra på hösten. Prata med en blomsteraffär eller
plantskola så kan de visa dig fler vackra och bra exempel. 5. Mattor på golvet.
Svensk Fastighetsförmedlings undersökning visar att bara 35 procent har
matta på balkongen. Idag finns det massor av fina och billiga lösningar. Från
bambu- och bastmattor till behandlade trätrallar. En matta på balkongen
knyter ihop ute och inne och gör det behagligare och varmare på golvet. 6.
Tänd levande ljus för att få den där extra mysiga känslan. Blanda värmeljus
och höga ljus i olika slags lyktor och ljushållare för att få effekt. Om det finns
eluttag på balkongen så kan det även vara fint att hänga ut en lampa eller



ljusslinga. För ytterligare information och kommentarer kontakta: Niclas
Strahner, chef, extern kommunikation E-post: niclas.strahner@svenskfast.se
Telefon: 08-545 850 28/0702 98 39 01 Maria Celin, Malinmaria Telefon: 08-
549 03 330 Om Bobarometern Bobarometern är en undersökning från Svensk
Fastighetsförmedling som regelbundet mäter svenskarnas attityder i olika
boendefrågor. I den senaste undersökningen medverkade 2 414
respondenter, vara 1 135 med balkong. Hela Sverige är representerat.
Fältperioden var den 26 april till 28 maj 2006. Läs mer på
www.svenskfast.se/bobarometern. Om Svensk Fastighetsförmedling Svensk
Fastighetsförmedling ska vara det självklara valet för människors
boendefrågor i alla livssituationer. Kedjan består av fristående, samverkande
experter på det lokala boendet och finns representerad runt om i landet
genom cirka 200 bobutiker – från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Varje år
förmedlar Svensk Fastighetsförmedling mer än 26 000 villor, fritidshus och
bostadsrätter till ett värde av närmare 30 miljarder kronor. Läs mer på
www.svenskfast.se.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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