
Förslag från styrelsen till samfälligheten Borren-Lavens årsstämma 2016 

 

S t i l g u i d e 

Styrelsen för Borren-Lavens samfällighetsförening beslutade hösten 

2015 att ta fram en stilguide, skapa riktlinjer för en gemensam 

enhetlig linje för vårt område. 

När vi gör förändringar, byter fönster, dörrar, bygger farstur, förråd, 

uteplatser ska riktlinjerna ge vägledning för utseende och form. 

 

 Fönster. Vid byte ska en lodrät spröjs finnas i mitten, vita fönsterbleck. 

 

 Dörrar. Vid ommålning av befintlig dörr rekommenderar styrelsen 

följande färgkoder: 

   Rubinröd NCS S 4050-R 

   Skogsgrön NCS S 6020-G30Y 

   Azurblå NCS S 5030-R80B 

   Ljusgrå NCS S 3000-N 

   Antracit NCS 6500-N 

   Svart NCS S 9000-N 

   Vid byte till ny dörr skall den vara färgsatt i någon av nämnda  

   färgkoder. Styrelsen ger inget förslag på dörr som väljs, men  

   uppmanar att välja en dörr som har likheter med den ursprungliga 

   originaldörren.   

 

 Nybyggda farstur. En del har fått en annan utformning i storlek, 

taklutning, väggytor, där har tyvärr inte ritningarna helt följs, av den 

orsaken har vi en fasad som inte är enhetlig. Ritning för farstur finns 

hos ordföranden.  

Färgsättning skall vara herrgårdsgul, vit färg till knutar, runt fönster 

samt bleck. Staket skall vitmålas. Svart plåttak. 

 



 

 

 

 Förråd. Där vi har förråd med enhetlig linje kan nämnas Ringvägen 7, 9 

och 11. Ringvägen 7 har en mindre yta än de övriga. Styrelsen anser att 

dessa förråd kan gälla som förlagor. Färgsättning skall vara 

herrgårdsgul, vit färg till knutar, runt fönster, dörrar skall vara färgsatta 

i någon av de ovan nämnda färgkoderna. Svart plåttak.  
 

 Uteplatser. Uteplatsen vid de mindre husen är 5 m bred och 6 m ut 

från vägg. Det är tillåtet att bygga ett skärmtak över uteplatser utan 

bygglov om den sammanlagda ytan inte överstiger 15,0 kvadratmeter.  

Bygge av skärmtak kräver alltid godkännande av närmaste grannar. Vid 

inglasning av uteplats krävs bygglov 

 

 Grusgångar. Varje boende ansvarar tillsammans med de övriga i 

huslängan att grusgångar framför husen hålls rensade och snygga.  

 

 

 

/ Christer Eriksson 

   Eva Norman 

 


