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Reparation af vejene - Mandag                                                                       

Mandag morgen den 8. maj påbegynder NCC reparation af vejene i SP og SV-nord. 

Undgå venligst, at parkere på vejene.              

 

Farveforskelle på husene 
 

I Sømandshvileposten marts 2017 gentog vi den generalforsamlingsbeslutning fra 2012, som 

fastslår hvilke farvespecifikationer der er gældende for alle beboere, når der skal males huse og 

carporte. Ligeledes understregede vi vigtigheden af, at malingsprodukterne blev indkøbt hos én af 

to mulige leverandører. Denne information har lige siden 2012 været tilgængelig på foreningens 

hjemmeside www.soemandshvileparken.dk                                                                                                                       

  

Der er blandt nogle beboere stor utilfredshed med, at flere huse afviger for meget i farven. 

Dette gælder særligt for den lysegrønne farve, som også er den mest synlige på de store 

gavlflader. Et par beboere mener, at bestyrelsen skal forlange nogle af husene malet om. Det 

vil bestyrelsen imidlertid ikke. Men vi har forsøgt at finde ud af, hvad årsagen til 

farveforskellene kan være? Vi har bl.a. henvendt os til vore to leverandører - Flügger og 

Hørsholm Farvecenter – som enstemmigt siger, at deres salg til beboere i GF 

Sømandshvileparken er yderst sjældent og kun i små mængder. OG, at professionelle malere 

køber deres produkter hos egne grossister. Så her har vi måske noget af forklaringen på de 

store farveforskelle. Et fremmed produkt – et forkert blandingsforhold! 

 

DERFOR henstiller vi atter til, at GF-beslutningen fra 2012 bliver respekteret af alle beboere.  

Så uanset om det er sønnen, svigersønnen, naboen eller en professionel maler som skal male et 

hus i Grundejerforeningen ”Sømandshvileparken”, så SKAL vedkommende købe malerprodukterne 

hos enten; Flügger Farver, Usserød Kongevej 41, 2970 Hørsholm, tlf. 45863608 (15% rabat til 

private køb og særrabat til en professionel maler), eller Hørsholm Farvecenter, Kongevejscentret 

10, 2970 Hørsholm, tlf. 45860484. Der er truffet en rabataftale med Hørsholm Farvecenter, som 

giver 25% rabat. 

http://www.soemandshvileparken.dk/


Fra hjemmesiden www.soemandshvileparken.dk under ”Information” kan rabataftalen udskrives 

og medbringes i butikken. Det kan godt være, at det bliver en kende dyrere, men så bliver husene i 

det mindste malet med den samme farve! Og det må da være i alles interesse at parkbebyggelsen 

fremstår i et flot og ensartet udtryk. 

Så gem kvitteringen som bevis på, at malingsprodukterne er købt hos én af de to GF-besluttet 

leverandører. Så er dokumentationen på plads, såfremt tvivlsspørgsmål måtte opstå.                      

Fremover vil der tillige foreligge farveprøver fra (Flügger og Hørsholm Farvecenter) hos Tine og 

Tom, SV5, så alle beboere kan tjekke farven, inden maling af huset påbegyndes. 

                                                                                

Naturens egen bænk   

Stubben efter den gamle rødbøg, som måtte lade livet for et par år siden, har vi valgt at beholde. 

Tom P., har fra det vestjyske hjembragt tre egeplanker og dermed skabt naturens egen bænk på 

den gamle bøgestub.  

Sæt Jer her og betragt parken fra en ny vinkel – det er en lise for sjælen! 

 

 

                                                                                  

 

 

Bestyrelsen 

  

http://www.soemandshvileparken.dk/


 

 

 

     

 


