
BRF BOVETET  

Trapphusrenovering 
Projekten avlöser för tillfället varandra i vår förening. Nu är det enligt underhållsplanen tid 
att ge våra trapphus en uppfräschning. För att hålla kostnaderna nere kommer arbetet att 
starta omgående (preliminärt v 11) då måleriarbeten är billigare under vinterhalvåret.  

Arbetet som ska utföras är målning av tak, väggar, lister, fönster och smidesräcke. 
Belysningen ska bytas ut till energieffektiv LED-belysning och portarna ska behandlas med 
olja. Sprickor i väggar och uppluckrad puts kommer att lagas vid behov. Dörrstopp och 
anslagstavlor ska bytas.  

Inför arbetet vill vi ha era inspel gällande stil och färgsättning. Observera att bilderna i 
förslagen är avsedda som inspiration och inte exakta förslag på slutresultat.  

De kulörer som föreslås är också avsedda som inspiration och slutgiltiga kulörer kommer att 
fastslås tillsammans med målerifirman efter det förslag som är mest omtyckt.  

 

På följande sidor kan ni se förslagen. Informationen skickas ut via mejl och publiceras i 
Bovetets gemensamma Facebookgrupp.  

Den går också att hitta på vår hemsida: https://bovetet.bostadsratterna.se/nyheter 

För er som inte har möjlighet att se informationen digitalt har vi satt upp bilder på förslagen 
i bokningsrummet. 

Dialogmöte 

Vi kommer att hålla en öppen mötestid torsdagen 11/3 kl. 18-20 i källarlokalen för er som 
vill diskutera mer ingående eller har frågor. Vi har under samma tid ett digitalt Teamsmöte 
öppet för er som föredrar det. Länk till mötet kommer att publiceras i BRF Bovetes 
Facebookgrupp.  

 

Svara till oss vilket förslag du röstar på senast fredag 12 mars. Kommentera gärna förslagen 
och kom med fler idéer om ni vill. 

Svar kan lämnas på följande sätt: 

- Mejla till ted.hallberg@bovetet.se eller isabelle.ekström@bovetet.se 
- Anteckning på papper kan lämnas i brevinkast hos Hallberg eller Ekström i uppgång 

5F. 
- Via messengerfunktionen på Facebook, ni hittar oss i Bovetets gemensamma grupp.  

Tack för ditt engagemang! 

https://bovetet.bostadsratterna.se/nyheter


Förslag 1 - En modernare variant av de tvådelade väggarna vi har idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

En ljusare kulör på den övre 
halvan likt denna ljusa gröngrå 

 

2 

Undre halvan i en mörkare kulör 
med mer grått i, likt en grön som 

denna. 

 

3 

Mörkgrått längst ner vid 

trappsteget för att dölja smuts. 

Likt en mörkare grå kulör som 

denna. 

3b 

Samma färg sätts även på linjen 

mellan sektionerna 

1 

 

2 

3 

3b 



Förslag 2 - Väggar med endast en kulör, vilket är vanligt att måla idag.  

1 - Vitt tak som målas ned någon decimeter på väggen vilket skapar en känsla av rymd. Se 
bilden. 

2 - På väggen en ljusare kulör.  

Förslag 2A: Ljusgrå    Förslag 2B: Ljus gröngrå. 

      

3 - Mörkgrått nere vid trappsteget för att dölja smuts.  
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Förslag 3 - En fondvägg i följande färg. Placering visas i nedan bilder. 

 

 

 

 

Tillsammans med fondväggen kan övriga väggar målas likt följande två förslag: 

Förslag 3A: Ljusgrå  Förslag 3B: Ljus gröngrå. 

     

 

Mörk nyans för att dölja smuts vid trappsteget likt de övriga förslagen.  

 

Nedan finns inspirationsbilder med där fondväggen är placerad på olika sätt.  

Skriv i kommentar vilket du föredrar. 

 

1) Vid lägenhetsdörrar              2) Vid portar och fönster   3) Sidovägg 

 


