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Bakgrund

Fastigheten innefattar tre vinklade trevånings lamellhus. Byggnaderna uppfördes i början av 1950-
talet efter ritningar av arkitekterna Josef Peterson och Birger Lindberg, som en del av ett nytt 
bostadsområde längst Paternostervägen .
Fasaderna har kvar en ursprunglig genomfärgad rivputs med glimmer i tre nyanser rödbruna och tva 
nyanser ljusgrå kulörer, en del fönster är markerade med omfattningar i avikande kulörer i liv med 
fasadputs. Socklarna är utförda i ursprunglig spritputs i ljusgrå kulör. 
I mitten av 1980-talet byts balkongerna ut mot nya med standard aluminiumräcken (vitt trp-
profilerad plåt). Omkring 2002 kläs fönster och balkongdörrar med aluminiumplåttar i mörkröd och 
vitt kulör, nyanserna som stämmer väl överens med ursprunglig färgsättning av fönster- och 
dörrkarmar.
Fasadfärgerna är kraftigt nedsmutsade. Delar av fasader målades om med plastfärg i avvikande 
kulörer. 

Resultat av avläsning av ursprunglig färgsättning  :
(utfördes genom okulär jämförelse mot NCS-block efter skrapning av yttersta putsyta)

Hus  A1        ca  NCS  1010-Y10R         
Hus  A2        ca  NCS  3020-Y50R          
Hus  A3        ca  NCS  1010-Y10R         

Hus B1          ca  NCS  2010-Y10R                    
Hus B2          ca  NCS  3020-Y40R     

Hus C1          ca  NCS  1010-Y10R        
Hus C2          ca  NCS  3030-Y30R 
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                                                                                        BRF URSHOLMEN 1 / SITUATIONSPLAN
                                                                                                                                                                  
FÖRSLAG

Förlagets ambition är att gestalta fastigheten i enlighet med 50-talets tidstypiska principer för 
färgsättning och utformning av detaljer. Föreningens önskemål är att ljusa upp färgerna och uppnå en
mer enhetlig känsla för hela fastigheten. Färgsättningens layoutprincip ska behållas, dock i något 
ljusare färgskala.
Stora fönster eller parfönster på de flesta fasader har idag omfattningar i avvikande kulörer. Vissa 
fasader saknar dock fönsteromfattningar och upplevs som ”fattigare” i sitt uttryck.
Vi föreslår att komplettera dessa enl. samma mönster som ursprungligt, dvs. en typ fönster väljs för 
respektive fasad (stor fönster eller parfönster) och förses med fönsteromfattning.
Aluminium plått tas bort från fönsterkarmar och balkongdörrar. Fönsterramar och balkongdörrar 
renoveras och målas i röd resp. vitt kulör, likt ursprunglig.
Balkongräcken återställs till ursprungligt utseende. Balkongstommar tillverkas i smidejärn och nya 
balkongfronter i småsinusplåt (med siktöppning) enligt bifogade ritningar. Balkongfronters kulör 
enlig beskrivning nedan.
Befintliga balkongplattor lagas och målas på undersida enligt nedan.

OBS. Renoveringsarbete omfattning enligt bifogade ritningar från Enflo Arkitekter AB.

Fasader  förses med genomfärgad rivputs 3 mm med glimmer i följande kulörer:
              
                Hus  A1      kulör 1  -    NCS 1505-Y20R    
                Hus  A2      kulör 3  -    NCS 2020-Y30R                                   
                Hus  A3      kulör 1  -    NCS 1505-Y20R  
             
                Hus  B1      kulör 2  -    NCS 1505-Y30R              
                Hus B2       kulör 4  -    NCS 2020- Y40R  
              
                Hus C1       kulör 1  -    NCS 1505-Y20R    
                Hus C2       kulör 3  -    NCS 2020- Y30R   
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Fönsteromfattningar :   

                Hus A1, B1, C1      kulör 3  -  NCS 2020-Y30R     
                Hus A2, B2, C2      kulör 1  -  NCS 1505-Y20R     
                Hus  A3 – inga fönsteromfattningar     

                               
Sockel:  genomfärgad spritputs :  NCS 5005-Y20R ( alt. bef. puts lagas och målas NCS 5005-Y20R)
                                                                                            
                                                                                          

Fönster i fasad, balkongdörrar: 
    
                Hus A1, A2, B1, B2, C1, C2        karmar, fönsterbleck:      kulör 6 -   NCS  5040-Y90R
                                                                     fönsterbågar, dörrblad:    kulör 7 -   NCS  0502-Y

                Hus A3                          karmar, fönsterbleck, ingångsport: kulör 6 -  NCS  5040-Y90R
                                                                     fönsterbågar :                   kulör 7 -  NCS  0502-Y

Lokal/förråddörrar:                                                                          kulör 6 -  NCS 5040-Y90R 

Källarfönster :       
                       
                Hus A1, A2,  B1, B2, C1, C2       karmar, fönsterbleck:       kulör 6 -  NCS   5040-Y90R     
                                                                     fönsterbågar:                    kulör 7 -   NCS   0502-Y

 Soprumsluckor:                                                                                  kulör 5 - NCS 5005-Y20R   
                                                                                                                                                                  

Portomfattningar:                    Befintlig ljust beige konststen rengörs.
                                                    Nytt kopparbleck.

Portomfattning Hus A3:           Nytt kakel lik befintligt
                                                    alt. befintligt kakel rengörs, skadat kakel ersätts av nytt lik bef. 
                                                
                                                                                                                                                         
Nya balkongräcke :      
                                        Balkongstomme i svart smide enl. bifogad ritning.
                                  
                                       Balkongskärmar i sinusplåt SINUS 10 (10/37) från Hogstad i samma kulör
                                       för  alla hus:
                                     
                                       Hus  A1, A2, B1, B2, C1,C2  :  kulör 6a -  NCS 6040-Y85R (faluröd från 
                                                                                                                                           Hogstad )
                                                                                                                                                  
                                                                     
Befintliga balkongplattas undersida:            Bef. betong målas, gråvit  kulör 8 - NCS 1002-Y
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Tak:                                                 Befintliga tegelröda betongpannor bevaras.
                                                                         
Vindskivor, 
plåtdetaljer på tak, 
stuprör, hängrännor:                 Befintlig plåt, målas gråsvart,   kulör 9 - NCS 8000-N  (RAL 7021)

Takfots undersida:                     Befintlig träpanel målas vit,      kulör7 - NCS 0502-Y 

Ventilationsrör :                         Målas i samma kulör som respektive fasad kulörer.
                                                  

Färgkarta bifogas.

Provstrykning:          Föreslagna fasadkulörer provputsas med föreskriven puts på skivor i 50x50cm
                                    formatet.
                                    Proverna ska besiktigas och godkännas av beställaren och arkitekten.
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