Bilaga 3
Förtydligande och råd kring färgsättning och målning inom
Föreningen Årstafältets koloniområde
Målet med färgsättningsbestämmelserna för Årstafältets koloniområde är att vi skall ha ett
omväxlande område med möjlighet för varje kolonist att utforma sin lott på ett personligt sätt,
samtidigt som området upplevs som en harmonisk och vacker helhet under hela året.
Utgångspunkten har varit de tre gröna nyanser samt bruten vit som fanns på det gamla
området. Till dessa har tillkommit ytterligare sju kulörer. De nya kulörerna är hämtade från
befintlig bebyggelse i Årsta och Östberga, de två bostadsområden som ligger norr och söder
om koloniområdet. Även de kulörer som förekommer i Marge-förslagen finns att välja på.
Koloniområdet är ekologiskt inriktat. Tänk långsiktigt och välj produkter som är bra för både
hälsan, miljön och ekonomin när du målar. Burkar med färgrester ska behandlas som
miljöfarligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation. Tvätt- vätska från tvätt av
målningsverktyg ska behandlas på samma sätt.
För tydlighetens skull anges kulörerna nedan i ncs-kod, det vanligaste systemet inom
fackhandeln. Vissa färgtillverkare av traditionella linoljefärger använder sig inte av det
systemet men brukar kunna hjälpa till med att välja ut den kulör som ligger närmast en
angiven ncs-kod. Då linoljefärger är fria från plaster är de många gånger att föredra.
Kulörerna ncs 3050 y20r och 5040 y80r finns även som slamfärg.
Styrelsen svarar gärna på frågor om färgtyper.

Färgproverna ovan ger endast en ungefärlig uppfattning om de kulörer som vi använder inom
området. I föreningshuset finns riktiga färgprover målade på trä.
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Olika sätt att färgsätta din stuga eller ditt regn/vindskydd
En färg. Hela byggnaden målas i en och samma kulör. Välj kulör 1-11
Exempel:

3020 G20Y

5020 G30Y

7020 R80B.

2050 Y20R

Två färger. Fasaden i en kulör. Knutbrädor och foder målas i avvikande kulör.
Kombinera fasadfärgen (1-11) med en valfri kulör 1-12.
Exempel:

3502 Y
+ avvikande 5010 R90B

7010 G50Y
+ avvikande 1002 Y

2030 Y20R
+ avvikande 5010 G30Y

3010 Y60
+ avvikande 1002 Y

Tre färger. Fasaden i en färg. Knutbrädor och foder målas i avvikande kulör som ovan. Dörr och
mindre snickeridetaljer tex fönsterspröjs målas i ytterligare en accentfärg.
Kombinera fasadfärgen (1-11) med en valfri kulör (1-12).
För accent väljs kulör 1, 7, 13, 14 eller 15.
Exempel:

5010 G30Y, 7010 G50Y
+ accent 3050 Y20R

5010 R90B, 1002 Y
+ accent 5020 G30Y

3010 Y60R, 3502 Y
+ accent 4020 R90B
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3050 Y20R, 2030 Y20R
+ accent. 5040 Y80R

