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Instruktion för ommålning 

Under 2022 målar vi om våra hus. Tänk på att inte måla på eftermiddagarna efter den 15/8 eftersom 

det då finns risk att ytan blir matt pga. eftermiddagsfukt. Alla skall hämta sitt färgpaket hos Möllers 

Färg, Postgatan 3, Hunnebostrand. Han har öppet mån-fre 14-18 och lör. 10-13. Han vill att man 

bokar avhämtning en vecka innan. Telefon till Lars Möller: 0523-501 24, 0708-16 57 54. Br. Ljungqvist 

hämtar färgen för de som anlitat dem. 

Färgpaketet innehåller förutom fasadfärg beige och grå även 1 liter svart Pansartäck V, plåttakfärg, 1 

liter fasadgrund och 1 liter Fasad- och mögeltvätt. De som inte har målat sina små fönster eller 

entrédörr/förrådsdörr de senaste två åren kan även hämta ut 1 liter vit fönsterfärg. En del hus har 

fått så många bräder utbytta att 1 liter grundfärg inte räcker. I viss mån kanske några av er kan dela 

med er av färg om ni får över. De som ändå behöver mer grundfärg kan hämta ut mer sådan hos 

Möllers Färg. Be att den extra grundfärgen antecknas på ert husnummer. 

Målning 

All lös färg på fasad, fönster och dörrar skrapas bort. Fasaden tvättas med Fasad- & mögeltvätt enligt 

instruktion på förpackningen (Obs ! ej avsköljning med högtryckstvätt).Trärena ytor skall  grundmålas 

och färdigstryks två gånger. De nya bräder som snickaren satt upp är bara ”transportmålade”. Ni 

måste ändå grundmåla dessa bräder. Det är extra viktigt att allt ändträ målas ordentligt. Lossa 

eventuella altanbräder för att komma åt ändträt. Fasadytor i gott skick målas bara en gång. Fönster, 

entrédörr och förrådsdörr målas en gång om de inte målats de senaste två åren.  All svart plåt tvättas 

och målas en gång. 

Föreningen kommer att ha en ställning till förfogande. I förrådsboden kommer det att sättas upp en 

bokningslista där man kan teckna sig för lån av ställningen. Ställningen får reserveras för max 3 dagar. 

Viktigt! 

Den färg ni hämtar ut är INTACT akrylatfärg för fasadmålning. OBS! Den färgen skall inte användas till 

räcken, överliggare och staket. Där måste man använda en oljebaserat färg t.ex. Caparol CARAT. Den 

beigea färgen har koden NCS S 0804-Y30R och den gråa färgen NCS S 4500-N. 

Vi påminner att det är mycket viktigt att: 

• Nya bräder (även med ”transportmålning”) måste grundmålas ordentligt, även ändträt. 

• Dessa nya bräder behöver färdigstrykas två gånger. 

• Allt ändträ måste målas noggrant . 

 

Styrelsen 

Detta dokument finns och uppdateras på hemsidan: 

https://sotenfiskarby1.se/dokument/malning2022.pdf 
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