
 

INFORMASJON TIL SAMEIET 

FRAMDRIFT OPPGANGSOPPUSSING 

 

Hei alle 

Som dere sikkert har observert, er vi nå i full gang med oppussingen av oppgangene. Første 

oppgang som ble malt var FH 58 (blått). De aller fleste oppganger blir malt i gråtone, og 

denne fargen kan om en dag eller to besiktiges i FH 56.  

Styret har helt opp til i dag fortsatt arbeidet med å kvalitetssikre valgte farger, og med det 

gjort noen justeringer etter siste råd fra ekspertisen (interiørarkitekt og malere). En ting er 

fargetonens gjengivelse på et fargekart, en annen er fargens uttrykk når den kommer på 

vegg med helt annen lyssetting.  

Styrets endelige beslutning: 

 Dører i samtlige oppganger skal ha identisk farge (grå S-6500-N), da dette blir mest 

helhetlig og ikke minst rimeligst for sameiet da alle dørene kan gå i samme 

produksjon. Det samme med spilene i gelendrene.  

 Geriktene (listene rundt dørene) og foringene, skal ha samme farge som dørene (S-

6500-N). Dette gir det beste uttrykket og gir dørene en større «tyngde» 

 Gråfargen som er valgt på veggene er «Sommersne» (1102-Y10R) – en lun «greige» 

tone. Denne skal males på samtlige vegger i oppgangen som ikke har valgt blått. 

 «Rektangelet» over dørene regnes som tak, og skal males i samme farge som taket 

(altså ikke grå eller blå som veggene) 

 Alle gulvlister males i Bomull (1453/S-0502-Y) 

Styret vil også se på andre installasjoner i oppgangene som eksempelvis like dørmatter. Vi 

ønsker av flere grunner også at navn på ringetablå (ute), postkasser og dørskilting, skal ha 

samme navn. Av praktiske hensyn blir det ikke plass til mer enn 2 navn. Det blir ikke 

anledning til å klistre opp egne navneskilt på hverken postkasser eller respektives 

inngangsdører/dørskilting. Styret ser også på en løsning med felles skilting for «nei til 

uadressert reklame». Vi vender tilbake til dette om ikke så lenge. 

 

Fossum, 3 oktober 2019 

Styret 


