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Ændring af godkendte leverandører af maling til Sømandshvileparken 
 
Grundejerforeningen har hidtil haft 3 godkendte leverandører af maling til huse (saltgrøn) og 
vinduer / døre (Umbra). De godkendte leverandører har været Maling.dk, Sadolin Farveland 
og Flügger. 
 
Grundejerforeningens bestyrelsen har set sig nødsaget til at ændre på denne liste af 
godkendte leverandører af flere årsager som beskrevet i det følgende. 
 
Maling.dk 
Det har vist sig, at malingerne fra denne leverandør har en væsentligt ringere dækkeevne end 
produkterne fra de andre 2 leverandører. Derfor har bestyrelsen besluttet at fjerne Maling.dk 
fra vores godkendte liste af malingsleverandører. 
 
Sadolin Farveland  
Denne forretning i Kongevejscentret har skiftet navn til Hørsholm Farvecenter og har skiftet 
de tidligere anvendte grundmalinger fra Sadolin ud med tilsvarende produkter fra Jotun. 
Derfor har bestyrelsens farve- og malings-ekspert Tine Edelmann foretaget undersøgelser og 
prøvemalinger med de nye produkter og har fået justeret blandingsrecepten med Jotun 
malingerne så den nye recept giver den helt rigtige farve. Kvaliteten af Jotun produkterne er 
også blevet vurderet og godkendt. 
 
Fremover har vi derfor kun 2 godkendte malingsleverandører: 
Hørsholm Farvecenter i kongevejscentret og Flügger Farver på Usserød Kongevej. 
Kontaktinformation for begge godkendte leverandører findes på grundejerforeningens 
hjemmeside www.Soemandshvileparken.dk under fanen Information. 
 
Begge leverandører tilbyder væsentlige rabatter, hvis man siger, at man kommer fra 
grundejerforeningen Sømandshvileparken. 
Rabataftalen med Hørsholm Farvecenter kan man se på vores ovenstående hjemmeside. 
 
Bestyrelsen skal meget indtrængende opfordre medlemmerne til kun at købe maling fra 
ovennævnte 2 leverandører for at sikre et ensartet og harmonisk udsende af vores 
bebyggelse. 
 
Hvis man hyrer en maler til at udføre arbejdet vil de fleste malere sige, at de sagtens selv kan 
mixe malingen til at give den ønskede farve, men vi må kraftigt advare mod at acceptere 
dette. Der er p.t. så mange forskellige farvenuancer på husene, at det er umuligt at sige, 
hvilken nuance de skal matche. 
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Derfor vil vi meget kraftigt anbefale, at man selv indkøber malingen eller som et minimum får 
malerens garanti for, at han indkøber malingen fra 1 af de 2 godkendte leverandører. 
 
Sluttelig skal vi anbefale, at man forsøger at tale med naboerne, så flere huse går sammen 
om at få malet. Dette vil yderligere bidrage til et ensartet, smukt og harmonisk udseende af 
vores bebyggelse. 
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