
Tagbelægning
Oprindeligt blev det bestemt,at der som tagmateriale skulle anvendes sort tagpap.
Efter ansøgning er det efter 10.6.87 tilladt, at der benyttes enten sort tagpap eller
sort gummidug under forudsætning af, at samme tagbelægning anvendes på hele
huset inel. eventuelle tilbygninger.

Husfarver
På generalforsamlingen 21.3.90 blev det vedtaget at søge kommunalbestyrelsen om
godkendelse af nyt farvevalg for facadebemaling. Nedenstående bringes dels
Søllerød kommunes svar på vores ansøgning og dels en oversigt over hvilke farver,
der idag må anvendes til husenes facader.

Til Grundejerforeningen Skyttebjerg
v !Hans Krøyer

16.11.90

Vedr. Bebyggelsen Skyttebjerg/Skyttedal- facadebemaling

Den 14. juni 1990 ansøger De om tilladelse til, at man i bebyggelsen må ændre
husenes farver efter retningslinier, som er vedtaget på grundejerforeningens
generalforsamling den 21. marts i år.

Ifølge deklarationen, som gælder for området, tinglyst den 30. januar 1958, må
bebyggelsens oprindelige farver ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Det fremgår ikke af den oprindelige byggesag, hvilke farver der anvendtes ved
bebyggelsens opførelse. De fleste af husene er idag hvide.

Farveskalaen man nu i grundejerforeningen er blevet enige om består af hvid, grå
farver (kold, neutral, varm), grå jordfarver (grønlig grå, oliven grå, brunlig grå),
gule jordfarver (gul, beige, okker), alle benævnt udfra Fluggers farvenumre eller
det internationalt benyttede "Natural Color System".

Byplanudvalget har på møde den 13. november 1990 besluttet at tiltræde
generalforsamlingens farvevalg, på betingelse af, at hvor der er flere end 2 huse
bygget sammen, skal murvangernes endeflader males hvide, som en neutral
overgangszone mellem huse af forskellig farve.
c. s. BERGGREEN / P. SØRENSEN
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I nedenstående oversigt er farverne opført ved farvekoder.

Farvekodernes to forskellige kodenumre udgør dels det internationalt benyttede
"Natural Color System", dels farvefirmaet Fluggers farvenumre.

Antallet af stjerner angiver dækkeevnen. En stjerne - svag dækkeevne, 5 stjerner -
god dækkeevne.

A. Hvid
0502-R80B I 589-0 **
B. Grå
Kold
1502-R80B / 589-2 ***
3502-R80B I 589-4 ****
Neutral
1500/590-3 ***
3000/590-5 *****
Varm
2002-Y05RI 591-3 ****
3002-Y05R 1591-5 *****

C. Jordfarver I Grå
Grønlig-grå
1002-Y05RI 591-1 ***
3505-G70Y 1595-3 *****
Oliven-grå
1502-Y15RI 592-2 ***

.2005-Y15R 1592-3 *****
Brunlig-grå
1002-Y80R/593-1 ***
2005- Y80R 1593-2 ****

D. Jordfarver I Gul-Beige-
Okker
Gul
0045-Y /101-3 **
0045-Y05RI 102-3 **
0650- Y05R I 102-4 *
Beige
0510-Y20R/303-1 **
1025-Y15RI 303-2 **
1520-YI5R/403-3 ****
Okker
0555-Y25RI 104-3 **
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