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TAKMÅLNING 
FÖR PROFFS

*Betongtaksfärg
• Taket ser som nytt ut
• Flexibel och snabbtorkande
• Förlänger takets livslängd

Betongtaksfärg* är en vattenavstötande och 
UV-beständig färg som är enkel att applicera.

PLÅT • BETONG • PAPP • ETERNIT

Instruktionsfilm 
Betongtaksmålning
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V

Björn Hellman 

Vd, Måleriföretagen i Sverige

i går mot vår och sommar och det är just nu 
högtryck i måleribranschen. Orderböckerna 
är fulla och från mina medlemmar hör jag 
positiva tongångar, vilket givetvis känns 

mycket bra för framtiden! Framtiden ser alltså ljus ut 
för oss i måleribranschen, med ett stort undantag - och 
det gäller givetvis våra avtalsförhandlingar med Svens-
ka Målareförbundet. 

I skrivande stund har Målareförbundet tagit ut sina 
medlemmar i strejk. Detta trots att vi från Måleriföre-
tagen vid ett flertal tillfällen sträckt ut handen för att få 
till konstruktiva förhandlingar. Dock har vi hela tiden 
mötts av en motpart som sitter med armarna i kors och 
som - kort sammanfattat - säger ”Får vi inte som vi vill 
så strejkar vi”. 

Som företagare vet du liksom jag att om man tvingas 
förhandla under hot så blir det ytterst sällan ett bra 
resultat. Där är vi nu. 

I en strejk finns det bara förlorare och strejken är 
givetvis ett stort hot mot branschens framtid (och defi-
nitivt inget som man firar med tårta). Min förhoppning 
är att när du läser detta har vi ett nytt kollektivavtal i 
hamn, så att vi alla - såväl företagare som medarbetare 
- kan fokusera på det vi ska i måleribranschen, nämli-
gen att leverera stora mängder måleritjänster, av högsta 
kvalitet och därmed skapa grymt nöjda kunder! NORDSJÖ  

ONE SUPER TECH
•  Självrengörande

•  Extremt bra glans- och kulörbeständighet

•  Fantastisk täckförmåga

• Torktid: 1 timme 

• Övermålningsbar efter: 2 timmar

BEVISAD

KVALITET

 Läs mer om Nordsjö Professional och våra projekt inom Extreme Painting på nordsjoprofessional.se

Håller i upp till  

16 år!

289-0428-Q2_ Extreme Painting Ad_A4_SE .indd   1 2016-03-23   15:45

Högtryck i  
måleribranschen!
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Malmö Live utsågs i mitten 
av mars till Årets Bygge 
2016. I motiveringen lyfte 
juryn upp utmaningen att 
genomföra projektet i 
befintlig bebyggelse och ett 
lyckat samarbete trots 
många inblandade parter. 
Konserthusets akustik fick 
ett särskilt omnämnande 
som en teknisk utmaning 
som projektet löst väl. 
Malmö Live är ett konsert-
hus, en kongressanläggning 
och ett hotell i en och 
samma byggnad. Området, 
med både kontor och 
bostäder, som vuxit fram 
kring Malmö Live binder 
samman Malmö City med 
Västra Hamnen.

Aktuellt

Rekryteringen av Janne 
Waxin som försälj-
ningschef speglar det 
fokus Falu Rödfärg har 
på att fortsätta växa i 
volym.

– Det känns som att 
cirkeln är sluten. Jag är 
uppvuxen i Säter i ett 
falurött hus med vita 
knutar och att få vara 
med på resan att 
förankra och utveckla 
kulturarvet Falu Rödfärg är en inspirerande utmaning. 
Falu Rödfärg är en viktig symbol för Dalarna men 
även för hela Sverige och mitt mål är att fler männ-
iskor ska få ta del av Falu Rödfärg, säger Janne Waxin, 
ny försäljningschef på Falu Rödfärg.

Janne Waxin var med och lanserade XXL i Sverige 
och har varit säljchef inom kategorin Jakt & Vild-
mark. Under Jannes tid har XXL gått från starta upp i 
Sverige med sju medarbetare till att idag ha över 1000 
anställda med och 20 varuhus runt om i Sverige. 
Dessförinnan arbetade han mellan 2005 och 2010 på 
Elgiganten som assisterande försäljningschef för 
kategorin mobiltelefoni. 

 Falu Rödfärgs nya försäljningchef 

 Småföretagen bör inte  
 stå för kostnaderna  

Äntligen ska centrala Malmö få en ny 
saluhall. Nu börjar JSB bygget vid Malmö 
Live. Saluhallen kommer att bygga vidare 
på en K-märkt magasinsbyggnad som JSB 
ska rusta upp och renovera. En modern del 
kommer också att byggas i anslutning till 
magasinet. 

– Roligt att bli utvald bland de entrepre-
nörer beställaren sett som mest intressanta 

och sedan gå hela vägen med det mest 
attraktiva anbudet. Nu ser vi fram emot att 
sätta igång, säger Robert Cardell, arbets-
chef JSB Syd. 

Beställaren Annabostäder har sedan 
tidiga skeden fört dialog med Wingårdhs 
Arkitekter för att skapa bilden av sitt 
drömprojekt. Stadsantikvarien har också 
haft en viktig roll i gestaltningen.

Regeringen planerar att öka 
arbetsgivarnas kostnader för 
sjukfrånvaro genom att återinföra 
den så kallade medfinansieringen, 
så kallad ”Hälsoväxling”. 
Regeringen vill att arbetsgivarna 
ska vara med och betala kostna-
derna för långtidssjukskrivning-
arna – 25 procent av ersättningen 
efter 90 dagars sjukskrivning.

De största problemen finns 
inom offentlig sektor, därför är 
det bra att socialförsäkringsminis-
ter Annika Strandhäll har lyssnat 
på Företagarna och lagt in ett 
skydd för just småföretagare i 
form av ett fribelopp om 33 500 
kronor per år. Det ska motsvara 
kostnaden av en sjukskriven 
anställd med snittersättning under 
ett helt år.

– Det är positivt att regeringen 
sätter ljuset på sjukskrivnings-
talen. Våra medlemmar är 
generellt mycket bra på att arbeta 
förebyggande och arbetar redan 
hårt med att skapa en god 
arbetsmiljö. Fribeloppet är 
välkommet då det annars blir 
svårt för ett företag att stå för 25 
procent av kostnaden, säger 
Günther Mårder. 

Enligt regeringens egna 
beräkningar kommer den extra 
avgiften ändå att drabba 1 400 
företag med upp till 10 anställda 
vilket får effekter.

I privat sektor är företagaren 
beroende av frisk personal för att 
skapa lönsamhet i sitt företag 
medan en chef i offentlig sektor 
inte berörs privatekonomiskt av 
höga sjuktal. Småföretagare är 
redan som det är extra försiktiga 
med att anställa och ett ökat 
kostnadsansvar för sjukfrånvaron 
innebär att arbetsgivarna blir än 
mer försiktiga att rekrytera. 

– Risken finns att de som 
befinner sig i riskgrupperna för 
att bli långtidssjukskrivningar 
kommer att bli ännu mindre 
attraktiva på arbetsmarknaden, 
säger Günther Mårder.
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Två strykningar
utan grund

Hej Proffs!

Med Beckers får du mer än bara färg.  
Personlig service, butiker över hela Sverige och ett schysst miljötänk ingår alltid. 

Nu lanserar vi en uppdaterad GT-serie i tre olika glanser. Även om du  
väljer den mattaste glansen får du en reptålig yta som är lätt att torka av.  
Målar du med GT5 eller GT7 kan du dessutom hoppa över grundfärgen.  
Då räcker det med två strykningar för ett perfekt resultat.

Välkommen till din färghandlare eller läs mer på beckers.se/proffs.

Nyhet!Ny
kvalité

BECK0415_Måleri_Vår2016_Annons_210x297_Målarmästaren.indd   1 2016-03-09 -10   15:18
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Designsverige samlades på Café 
Opera för ELLE Decoration 
Swedish Design Awards. Note 
Design Studio tog hem den prestige-
fyllda utmärkelsen. Stockholmsba-
serade Note Design Studio tog hem 
Årets Designer på ELLE Decoration 
Swedish Design Awards. Formgiva-
ren Ingegerd Råman delade ut 
priserna på den festliga tillställning-
en och den multidisciplinära byrån 
belönades för sina projekt inom 
inredning och arkitektur, möbelde-
sign och grafisk design. Deras 
produkter präglas ofta av starka 
kulörer och en lekfullhet i detal-
jerna och juryn imponerades av 
deras engagemang och nyskapande 
design. Note Design Studio 
grundades 2008 och består av sju 
formgivare. Bland deras uppdragsgi-
vare finns Zero, Menu och Indiska 
för att nämna några.

Aktuellt

Foto: Planarkitekt Tegnestuen Vandkundsten arkitektkontor

Peab har fått uppdraget att bygga 
166 nya hyreslägenheter i centrala 
Malmö. Beställare är MKB Fastig-

hets AB och kontraktssumman 
uppgår till cirka 327 Mkr. I kvarteret 

kommer det även att byggas elva 
LSS-lägenheter, förskola, restaurang, 
café samt källare. Byggstart är i maj 
2016 och arbetet beräknas vara klart 

i december 2018.

Förbättrade villkor för företagare blir ett 
fokusområde i föräldraförsäkringsutred-
ningen. 

– Vi är väldigt glada över utredningen. 
Utformningen av dagens föräldraförsäk-
ring hindrar inte minst unga kvinnor från 
att starta företag, eftersom övergången 
från anställning till företagande är för 
riskfylld. Reglerna tvingar företagare till 
betydligt kortare ledighet än anställda 
och dessutom ofta på deltid, säger 
Günther Mårder, vd på Företagarna.

Det var efter Företagarnas rapport 

Föräldrafällan som socialförsäkringsmi-
nister Annika Strandhäll fick upp ögonen 
för problematiken. 

– Efter vår rapport skrev Strandhäll en 
debattartikel i Aftonbladet med rubriken 
”Företagare ska också kunna vara 
barnlediga”. Där lovade hon att den 
kommande föräldraförsäkringsutred-
ningen skulle ha företagare som ett av 
sina fokusområden. När direktiven till 
utredningen nu presenterats står det klart 
att hon hållit sitt löfte, säger Günther 
Mårder.  

Företagarfokus i utredningen av  
föräldraförsäkringen välkomnas



JOTAPROFF

FASADAKRYL

 Suverän kulör- och glansstabilitet
 Långa underhållsintervaller
 Mycket väderbeständig

ENDAST
FÖR PROFFS

JOTAPROFF Fasasakryl 
är en täckande akrylfärg 
för utvändigt trä och 
fasadskivor som ger ett 
snyggt resultat med långa 
underhållsintervaller.



  MÅLARMÄSTAREN 2/201610  

Smart Prime
– ett smartare sätt
att grundmåla.

Smart Prime är grundfärgen för krävande målare. 
Detta är förmodligen marknadens bästa grundfärg för snickerier.

• Extremt bra vidhäftning

• Övermålningsbar efter en timme 

• Torkar till en hård yta

• Extra dryg

Besök gärna www.mppc.se för ytterligare information eller ring 031-773 80 71.

Recoat 45 minutes

Dries in 15 minutes

SHELLAC BASE

Interior use

High Hiding/
Seals all stains

Sticks to all surfaces
without sanding

Use with all paints

Recoat in 45 minutes

Methylated spirit 
cleanup

• Mycket goda spärrande egenskaper

• Lätt att slipa 

• Fäster på alla ytor, obehandlade som målade

annons-SmartPrime_A4.indd   1 2015-09-28   15:10

Aktuellt

Sju av tio soloföretagare upplever stress i 
sitt företagande och unga företagare är de 
som upplever stress i störst grad. Samtidigt 
har en tredjedel av soloföretagarna inte 
tecknat en sjukvårdsförsäkring vilket gör 
dem extra utsatta.

– Att ha en sjukvårdsförsäkring är viktigt 
för att skapa trygghet i sitt företagande. Om 
du blir sjuk och inte kan arbeta kan det 
snabbt påverka både din och ditt företags 
ekonomi, säger Johan Abrahamsson, 
försäkringsansvarig på Företagarna.

Även om du har tecknat en sjukvårdsför-
säkring måste du vara noggrann med vad 
den täcker, många försäkringar har tyvärr 
begränsningar vilket gör att du kanske blir 
utan hjälp när du som mest behöver den. 

– Det är viktigt att kolla upp så att 
sjukvårdsförsäkringen innefattar förebyg-
gande hälsotjänster som till exempel 
behandling för psykisk ohälsa. En försäk-
ring är mycket viktigt för att skapa ett 

hållbart företagande och det är lättare att 
slappna av och koncentrera sig på sitt 
företagande när du vet att du kan få hjälp 
om det skulle behövas, säger Johan 
Abrahamsson.

Den stora skillnaden mellan de som 
upplever stress eller inte finns framförallt 
hos de yngre soloföretagarna i åldern 16 till 
34 år. Där upplever 53 procent alltid eller 
ofta stress mot 37 procent för de i åldern 35 
till 44 år. Företagare i åldern 16 till 34 år 
tillhör också den grupp som i minst 
utsträckning (förutom soloföretagare 65+) 
har tecknat en sjukvårdsförsäkring.

Annan intressant fakta:
● Fler soloföretagare i byggbranschen 

upplever stress än övriga branscher.
● Soloföretagare i storstad upplever 

mindre stress än de utanför storstäderna.
● Ensamföretagare som vill anställa är 

mer stressade än de kollegor som inte vill 
anställa. 

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt 
kontorshus i Arenastaden, Solna. Fastighe-
ten kommer att miljöklassas som Miljö-
byggnad nivå GULD. Beställare är Fabege 
och den totala projektsumman för Peab 
uppgår till ca 435 Mkr.

Uppdraget omfattar byggande av ett 
garageplan, kommersiella lokaler i 
entréplan samt sju kontorsplan. Bruttoarea 
för nybyggnaden är ca 24 000 kvm.

Projektet är en totalentreprenad. Arbetet 
påbörjas omedelbart och kommer att 
färdigställas under maj månad 2017.

Enligt svenskarna är kommun- 
och polisbyggnader Sveriges 
fulaste byggnader. Detta visade en 
undersökning som Sveff genom-
fört i samarbete med YouGov. 
Andra byggnader som listades var 
köpcentrum, sjukhus och arenor. 
Bland byggnader i Dalarna ansågs 
stadshuset och Kupolen i 
Borlänge vara några av Sveriges 
fulaste byggnader. Järnvägsstatio-
nen och stadshuset i Falun var 
ytterligare två exempel som 
nämndes. 

Sveff, Sveriges Färgfabrikanters 
Förening har i samarbete med 
YouGov genomfört en undersök-
ning, där Sveriges fulaste offent-
liga byggnad har utsetts. Om-
kring var femte (22%) angav 
olika kommunala byggnader samt 
polishus och tingsrätter som 
Sveriges fulaste byggnad. Hälften 
(49%) var dock osäkra och 
kunde inte namnge någon specifik 
byggnad. 

Bland de svarande framhävdes 
även några kommunala byggna-
der i Dalarna. Av dessa nämndes 
stadshuset i både Borlänge och 
Falun. Kupolen i Borlänge och 
järnvägsstationen i Falun var 
ytterligare två byggnader som 
listades. 

Andra byggnader som nämndes 
frekvent inkluderade sjukhus, 
köpcentrum och arenor. Det går 
även att se att respondenterna 
finner parkeringshus och central-
stationer som kandidater till 
Sveriges fulaste byggnad. 

Källa: Sveff

Peab bygger 
nytt kontorshus  
i Arenastaden

  Emballator tar hem  
  designpris i Australien  
Med sin unika locklösning EasyFlex vilken 
är utvecklad och producerad i Ulricehamn, 
har Emballator vunnit andra priset i 
Australiens förpackningstävling, PCA. 
Priset erhölls för ”Customer Experiance 
and Emerging Technology.” 

Produkten EasyFlex är ett s.k. 
hybridlock där ett plåtlock har kombine-
rats med en vikbar plastring vilket 
underlättar öppning och förslutning och 
samtidigt eliminerar behovet av öpp-
ningsverktyg. 

EasyFlex är ett koniskt emballage med 
en patenterad konstruktion som är lika 
enkel att öppna som att återförsluta.

Här finns  
Sveriges 
fulaste 
byggnader
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Läs mer på sidan 14 >>

Vi träffar Johan Geibert i Målerispec-
trums häftiga kontor och verkstad, inhyst 
i gamla gjuteriets personalomklädnings-
rum. Han ger oss en inblick i företaget, 
dess historik och berättar hur det lägger 
upp generationsskiftet.

Det har snart gått trettio år sedan Ulf 
Geibert och kompisen Conny Östman 
slog sig ihop och bildade Hantverkar´n 
Måleri AB. Företaget namnändrades 1997 
till Västerås Målerispectrum AB. Året 
innan hade Johan Geibert, Ulfs son, 
börjat i firman som traditionell lärling 
med sikte på att lära sig yrket och så 
småningom ta över rollen som kalkylerare 
om allt gick enligt plan. Det gjorde det 
och efter den fulla lärlingstiden var tiden 
inne för pension för den rutinerade 
kalkyleraren, Fredde Lindh vilket 
öppnade möjligheten för Johan att axla 
ansvaret. År 2009 gick Johan in som 
delägare i firman och vi undrar om det 
var en medveten plan för själva genera-
tionsskiftet?

– Det kan man väl säga. Fram till dess 
hade jag kombinerat jobbet med min 
elitkarriär som bandyspelare i Västerås 
och det fungerade bra, men åren går, jag 
har tre barn som behövde mig mer och 
mer samtidigt som det var dags att ta ett 
större ansvar i firman så 2009 spelade jag 
min sista säsong, berättar Johan.

År 2011 gick Conny Östman i pension 
och i den vevan kom Ulf och Johan i 
kontakt med Stefan Allvin och hans 
företag Unika Miljöer AB som var 
specialiserade på dekorativt måleri och 
färgsättning och var ett bra komplement 
till Målerispectrum. Företagen slogs ihop 

och Stefan blev delägare i Målerispec-
trum. Nu är planen att Johan och Stefan 
så småningom helt ska ta över firman när 
Ulf går i pension.

– Generationsskiften måste göras med 
stor respekt för alla inblandade så det blir 
en smidig övergång. Stefan och jag har 
redan haft en rad möten om framtiden 
och påbörjat ett arbete tillsammans. 
Tillsammans med Ulf har vi tagit fram en 
handlingsplan som snart ska tidsättas så 
man har deadlines att jobba efter, säger 
Johan.

Gemensam värdegrund
Johan och Stefan har påbörjat en viktig 
del i sitt förändringsarbete; Att tillsam-
mans med personalen skapa en gemensam 
värdegrund att utgå ifrån.

– Vi delade in all personal, cirka 45 
stycken, i små grupper om 4-5 personer. 
De har fått svara på ett antal frågor och 
betygsätta vad som är bra, mindre bra 
och vad som bör åtgärdas. På så sätt har 
varje grupp kommit fram till ett antal 
punkter att jobba med, berättar Johan.

Alla har varit väldigt engagerade och 
det har blivit ett omfattande material att 
bearbeta. Johan och Stefan har valt att 
kalla in konsulten Lotta Peacock för att få 
in en person som känner företaget och 
som bara har till uppgift att få struktur på 
materialet.

– Vi känner Lotta och personalen har 
förtroende för henne efter ett projekt om 
attityd till säkerhetsarbete som hon drev 
här och som blev väldigt lyckat. Vi 
kommer starta med tre punkter som 
återkom i de flesta grupper; Kommunika

Att generationer avlöser varandra är en naturlig del av livet och 
även i företagsvärlden. Där bör det ske planerat om det ska bli bra 
för alla inblandade och att verksamheten ska fortlöpa utan att det 
egentligen märks. I Målerispectrum AB i Västerås är det inte riktigt 
dags, men Ulf Geibert och sonen Johan jobbar med framförhållning 
och har redan kommit en bra bit på väg med sitt generationsskifte. 
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Från vänster: Ulf Geibert, Stefan Allvin 
och Johan Geibert.

Målerispectrums kontor är läckert 
renoverat i gjuteriets gamla personalom
klädningsrum.

Ordning och reda. Tips på praktisk 
lösning för att hålla ordning på projekten.

Johan Geibert har tidigare spelat bandy 
på elitnivå i Västerås.
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Grundat: 1987
Antal anställda: cirka 45 
personer.
Omsätter: ca 38 miljoner
Stora kunder: Västerås 
kommun, Landstinget, 
lokala bostadsrättsfören
ingar, byggföretag.
Marknad: Västerås, 

Köping, Skinnskatteberg, 
Fagersta, Surahammar.
Ledning: Ulf Geibert, 
vd, projektledare. Johan 
Geibert, vice vd, projekt
ledare, kalkylansvarig
Stefan Allvin, projektle
dare privat, service. Per 
Lundén, produktionschef

Rikard Ekström, kalkyla
tor. 
Marknadsföring: maleri
spectrum.se, facebook, 
instagram, lokalpress, 
idrottsarenor i Västerås.
Övrigt: Medlem i Nordisk 
Yta och Måleriföretagen 
i Sverige.

tion, attityd och hur vi beter oss mot 
varandra och att vara ett lag – inte 
uppdelat, målare och ledning. Något som 
framkom under arbetet och som gladde 
oss i ledningen är att våra målare trivs 
och tycker om att gå till jobbet. Det känns 
som ett väldigt bra utgångsläge, säger 
Johan.

Han tillägger att det är bra att en 
extern person håller i projektet så att det 
inte tappar tempo. Han menar att det är 
lätt att lägga denna typ av projekt på is de 
perioder då firman har mycket jobb.

Vi undrar vilka typer av jobb Måleris-
pectrum har och hur man lägger upp 
arbetet? Firman har trots allt cirka femtio 
målare som ska sysselsättas.

– Vi gör egentligen vilka jobb som helst; 
alla typer av måleriuppdrag, även 
dekorativt måleri och så kallat antikva-
riskt måleri av gamla kulturbyggnader. Vi 
målar plåttak och krävande industrimil-
jöer, även med epoxi. Vi målar och 
renoverar fönster och kan även hjälpa till 
med färgsättning och design av olika 
miljöer, berättar Johan.

Ulf, Stefan och Johan har rollen som 
projektledare med ansvar för olika 
områden. På varje arbetsplats finns ett 
antal målare där en har huvudansvaret 
och håller i kontakten med projektleda-
ren, materialförsörjning och annat som 
dyker upp. Varje vecka sätter sig Johan, 
Stefan och Ulf i ett särskilt projektmöte 
för att stämma av status och bemanning 
tillsammans med produktionschef Per 
Lundén.

– Det fungerar väldigt bra. Några av 
målarna jobbar alltid tillsammans medan 
några flyter mellan uppdragen. Vi har en 
person som i stort sett är stationerad som 
”fastighetsskötare” inom Svenska kyrkan. 
Ulf är specialist på denna typ av jobb och 
leder dem hos oss. Stefan ansvarar 
speciellt för privatsidan och servicejobben 
och jag har lite extra ansvar för kalky-
lerna, säger Johan.

Han berättar att de målare som sköter 
rotjobben hos privatpersoner är special-
utbildade för dessa jobb. De har fått en 

färgsättningsutbildning, jobbat med 
frågor som kan dyka upp hos en privat-
kund, att man städar och håller rent efter 
sig och att man måste vara allmänt 
trevlig.

– Det var väldigt bra tajming för vi 
startade den här satsningen ett halvår 
innan rotavdraget infördes och för oss var 
det då en orörd marknad som har visat 
sig vara mycket lyckosam, säger Johan.

Kunderna utgörs främst av bostads-
rättsföreningar, fastighetsbolag, byggbo-
lag, kommun och landsting. Målerispec-
trum har även börjat ge sig in på 
nyproduktionsmarknaden något de inte 
varit intresserade av tidigare då det helt 
enkelt inte lönat sig.

– Det har ändrat sig och börjar vara 
intressant. Det byggs massor här i 
Västerås och vi har två stora nyproduk-
tioner på gång under 2016. Eftersom det 
byggs mycket bostäder så leder det till 
exempelvis nya skolor, fritidsanläggningar 
och annat som behöver målas, ler Johan. 

Nordisk Yta
Målerispectrum är ett av, för närvarande, 
nio måleriföretag från mellansverige som 
ingår i företagsgruppen Nordisk Yta. Det 
är en kedja som tillhandahåller ett 
koncept som bland mycket annat 
omfattar gemensamma inköp, marknads-
föring, IT-drift och utveckling, affärsut-
veckling och olika utbildningsprogram.

– För mig, Stefan och Ulf är det här ett 
viktigt nätverk. De övriga företagsledarna 
ställs ju inför samma utmaningar och 
problem som vi så det är skönt och tryggt 
att kunna utbyta erfarenheter i det här 
gänget. Vi har också gemensamma 
återkommande chefs- och ledarutbild-
ningar vilket också är bra för samman-
hållningen i gruppen, menar Johan.

Målerispectrum är även medlemmar och 
mycket aktiva i Måleriföretagen i Sverige. 
Hur ser ni på de olika organisationerna?

– I Nordisk Yta utvecklar vi vårt 
företag. I Måleriföretagen är vi med och 
utvecklar branschen som en slags

1

2

Läs mer på sidan 14 >>
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Träfasad med mögel och alger. 
Avdöda först, tvätta sedan.

Se www.jape.se för mer info, referensbilder och närmaste återförsäljare.

RENT  
UNDER!

Prick-Fri dödar påväxt till 100 %. Målningstvätt gör 
att ytan blir helt ren. En perfekt yta att måla på.

Målerispectrums granne, 
gymmet Member 24 där de 
tapetserat med gymmets 
specialtryckta tapet, 
spärrmålat tegel och 
betongväggar för att behålla 
den råa industrilokalkänslan. 
Konstnärinnan Louise Uhlin 
har dekormålat direkt på 
väggen.

Brf Haralds fastighet är från 
1912 och Målerispectrum 
fick förtroendet att utföra en 
omfattande entré  och 
trapprenovering. Resultatet 
blev fantastiskt med dörrar i 
ek, entré med marmorering
ar i kolmårds och carrera
marmor och renoverade golv.

1

2
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... Michael Stenberg, vd för 
Nordisk Yta, Sveriges kanske 
enda måleriföretags-kedja.

Vad är Nordisk Yta?
– Vi bildades 2007 efter att ha fört 
diskussioner om hur man tillsammans 
kan utveckla och förbättra förutsätt-
ningarna för sina företag genom att 
samarbeta och hjälpas åt med de mer 
långsiktiga frågorna som kan dyka 
upp i ett måleriföretag.
Vilka är ni och vilka krav ställs på med-
lemmarna?
– Just nu är vi nio företag i mellansve-
rige, sju som drivs av egna ägare och 
två som ägs av Nordisk Yta AB. Vi 
vill ha med engagerade företag i 
gruppen, företag som vill utvecklas, 
bli mer lönsamma och som är 
intresserade att vara del av något 
större med med de fördelar, men 
också de krav, som det för med sig.
Kan du ge exempel på områden där ni 
samarbetar?
– Bland annat inom IT, affärssystem, 
marknadsföring, hemsidor, arbetsklä-
der och inköp av färg. Här får vi stora 
fördelar när inköpen går genom 
Nordisk Yta jämfört med om var och 
en ska förhandla med leverantören. 
Även utbildningar genomförs i 
Nordisk Ytas regi.
Vad tycker du är den största fördelen 
med Nordisk Yta?
– Det är att få tillgång till storföreta-
gets fördelar samtidigt som bolaget 
drivs och verkar på den lokala 
marknaden med ett eget ägande. 
Vidare får man ett antal trevliga och 
kompetenta kollegor ”på köpet” 
vilket man inte ska förringa.
Slutligen, kan man höra av sig om man 
är intresserad?
– Självklart. Mina kontaktuppgifter 
hittar man på vår hemsida; www.
nordiskyta.se.

Björsons måleri, Katrineholm 
Davidsson Måleri & Golv, Vadstena 
Nordisk Yta, Stockholm 
Krafft Måleri, Örebro 
MåleriHantverkarna, Linköping 
Målerispectrum, Västerås 
Nordisk Yta, Eskilstuna 
P&A Måleri, Norrköping
Wärngrens Måleri, Uppsala

Hallå där...

ansvarsgrupp i samhället. Även Nordisk 
Yta är med i Måleriföretagen för att 
hjälpa till och föra måleribranschen 
framåt och jag sitter i Måleriföretagens 
styrelse för region öst, säger Johan.

Johan menar att det är viktigt att sprida 
det positiva budskapet om måleriet. Det 
är ett fantastiskt fritt och kreativt yrke, 
men tyvärr har det fått lite låg status 
bland de som söker in på gymnasiet. 

– De som går på målerilinjen har 
kanske kommit in på sitt tredjehands val 
och då är man nog inte speciellt intresse-
rad, suckar Johan och berättar att de 
inom Nordisk Yta har tagit fram en egen 
lärlingsutbildning för målare. När den är 
genomförd är målarna verkligt fullärda 
målare. 

Målerispectrum har ett samarbete med 
Harska gymnasiet i 
Västerås där de försöker ta 
emot två personer per 
termin för praktik. 
Utdelningen har varit 
skral, bara fyra av sexton 
har fortsatt inom målaryr-
ket. Johan tror att 
ansvariga profiler måste ut 
och marknadsföra yrket 
mycket mer. Ett bra exempel är årets 
första kvaltävling till Måleri-SM som 
genomfördes under gymnasiemässan i 
Umeå i februari.

Låg personalomsättning
I värdegrundsarbetet kom det fram att 
personalen trivs och Johan berättar att 
personalomsättningen är väldigt låg. Vad 
tror han det beror på?

– Vi är ett skönt gäng i blandade åldrar. 
I detta mansdominerade yrke så jobbar 
hela sex tjejer här och de är toppen. Jag 
tycker alla våra målare är generösa och 

delar med sig av sina erfarenheter. Vissa 
vill gärna jobba med samma personer 
hela tiden, men det löser sig alltid.

Johan berättar att de har friskvårds-
peng och möjlighet till förmånligt avtal 
med gymmet intill. Julfest har de varje år 
och då och då ordnar företaget gemensam 
lunch.

– Vi har kört en jätteuppskattad after 
work några gånger. I all enkelhet har vi 
ställt upp stora grillar och kört musik på 
Spotify och då märker man att folk trivs 
och vill träffas. De går liksom aldrig hem, 
skrattar Johan.

Vi är lite nyfikna på om Målerispectrum 
behöver marknadsföra sig?

– Vi använder facebook, instagram och 
har reklam på alla arenor i Västerås. 

Ibland annonserar vi 
lokalt, men en positiv 

spridning 
mellan våra 
kunder är 

den viktigaste 
reklamen, tror 

Johan och berättar att 
”privatmålarna” har egna 

visitkort som de lämnar efter sig 
tillsammans med en liten present.

– Något vi kan bli mycket bättre på är 
att skylta upp när vi är på plats och 
jobbar. Vi får liksom inte till det…det 
missas alltid.

Johan ser fram emot 2016 som har 
börjat helt ok, lite klent med jobb i 
januari, men sen kommer det vara full 
fart.

Det känns otroligt roligt att det är sånt 
tryck i Västerås. Det är bara att kavla upp 
ärmarna och hänga på!

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson
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Två  
strykningar 

räcker!

Nyhet!   
Milltex Prestanda

M AT T  VÄ G G FÄ R G  S O M  TÅ L  T U F FA  TA G

Nya Milltex Prestanda möter både ökad efterfrågan på matta väggytor i 
offentliga miljöer och beställarkrav på tålighet och tvättbarhet. Dessutom 
har den hög täckförmåga och är enkel att applicera. Läs mer på alcro.se
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ENTREPRENADINDEX för husbyggnad och anläggning Underentreprenader (material, löner m.fl. kostnader. Januari 2011 = 100

  Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb 
2111
Målningsarbeten i
nybyggnader  110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

2112
Målningsarbeten i 
ombyggnader  110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113

3049
Målningsavtalet  109 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Källa: Byggindex

Nordbygg – norra Europas största 
fackmässa – avslutades i fredags. 
900 utställare inom bygg, fastighet 
och VVS mötte ungefär 48 000 
besökare under fyra intensiva dagar 
på Stockholmsmässan.

– Det är ett par tusen besökare färre än 
under Nordbygg 2014, men fortfarande 
en mycket hög siffra. Att så många mitt 
under en historisk högkonjunktur 
prioriterar att lägga en eller ett par dagar 
på Nordbygg är glädjande - och ett 
styrkebesked för mässan, säger projekt-
chef Peter Söderberg.

– Stämningen har varit väldigt positiv. 
Vår satsning på fler öppna och lättillgäng-
liga seminarier än tidigare blev uppskat-
tad. Våra dagliga kvalitetsundersökningar 
gav många positiva återkopplingar.

Han vill också lyfta fram utställarnas 
insats på årets mässa. 
– Det handlar om att delta, inte bara ställa 
ut sitt erbjudande. På årets Nordbygg var 

det en otroligt hög kvalitet på medverkan. 
Förutom fantastiskt fina montrar, fanns 
det en lång rad exempel på genomtänkta 
seminarier, events och kommunikativa 
upplägg bland utställarna.

Även arrangörsgruppens arbete är av 
högsta vikt. Samverkan mellan bygg, 
fastighet och VVS är en av Nordbyggs 
absoluta styrkor.

– Här har vi inslag som återkommer 
och utvecklas år från år. Renovera energis-
mart är ett exempel på ett samverkanspro-
jekt som förmedlar kunskap och förståelse 
över branschgränserna till nytta för alla 
parter, säger Peter Söderberg.

Tidningen Målarmästaren gick runt på 
mässan och letade nyheter för måleribran-
schen - tyvärr var det inte många då 
utställarna inte räknat med besökare från 
måleribranschen. Några av utställarna på 
Nordbygg efterlyste en mässa för måleri-
branschen. 

Text och foto: 
Per Hansson

Powertool Street  ett riktigt Klondike för 
pryltokiga hantverkare!

Magnus Strindberg, Layher, demonstrerade de nya 
förmonterade räckena som krävs enligt lag.
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För vertikala och horisontella utvändiga 90° hörn.  
 

 
För vertikala och horisontella 90° ytter och vinklade hörn. 
 

 

 
Om Nordsjö 
Nordsjö-varumärket har sina rötter i Nordström & Sjögren AB, som startade sin verksamhet redan 1903. I dag är 
Nordsjö ett av de ledande och mest innovativa varumärkena i Norden. Vi har stort fokus på att utveckla och tillverka 
produkter som är hållbara för vår miljö och vår ambition är att ligga steget före samhällets lagar och krav. Vid vår 
anläggning i Sege utanför Malmö, som är Nordens största, utvecklas och tillverkas färg, lack, spackel och träskydd för 
konsument och yrkesmålare. Nordsjö ingår i AkzoNobel-koncernen, som är väldens största färgtillverkare. 
 
Om AkzoNobel 
AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi 
förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar 
för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 
500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i 
Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 55 000 engagerade medarbetare levererar 
Tomorrow's Answers Today™. 
 

 

 

 
Nordsjö lanserar nytt sortiment för proffs  
 
Under 2014 kommer varumärket Nordsjö att få en ny logotyp och emballagedesign. 
Det är inte bara etiketten man förändrar utan även innehållet i burkarna och hela sitt 
koncept mot yrkesmålare.  
 
Nordsjö har tagit fram ett helt nytt proffssortiment bara för yrkesmålare. Sortimentet är 
förpackat i emballage som har en tydligt och enkel kommunikation och som kommer 
att göra valet av produkt mycket lättare. Dessutom har Nordsjö under lång tid arbetat 
fram en helt ny generation vägg- och takfärger. Den nya generationen färger är 
utvecklade i nära samarbete med måleriföretag i Sverige, Norge och Danmark. 
 
Vi är övertygade om att det nya sortimentet, designen och kvalitén i de nya 
produkterna kommer tilltala yrkesmålarna och hjälpa dem till ett bättre och proffsigare 
slutresultat, säger Tobias Eklund, Nordic Brand Manager Professionals på Nordsjö. 
 
Vårt sortiment av vägg- och takfärger är uppdelat i olika serier baserat på 
användningsområden. A-serien passar perfekt vid nybyggnation och för projekt med 
stort ljusinsläpp. Produkterna är optimerade för stora ljusinsläpp samtidigt som de ger 
en modern och slitstark yta. P-serien är anpassad för offentliga miljöer där slitaget är 
större och väggarna ska kunna rengöras i större utsträckning. Den tredje serien i det 
nya proffssortimentet är Grundserien som innehåller produkter som uppfyller 
yrkesmålarens krav på absolut bästa slutresultat. 
 
De första produkterna i det nya proffssortimentet finns för beställning och i butik från 
vecka 9. 
 
______ 
 
 
 
Kontaktperson: 
Tobias Eklund, Nordic Brand Manager Professionals 
T: 0708-35 55 71 
E: tobias.eklund@akzonobel.com 
 

Besök våra samarbetspartners för mer information.

...har produkterna som löser konstruktionskraven.

För en snabbare installation...
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WET-STICK  
rullverktyg

FLEX FOLDER justerar snabbt WET-FLEX  
till korrekt installationsvinkel

WET-STICK  
lågtrycksspruta 1,5 liter

Nu OCKSå på RuLLE! 
Mindre plats –  
mindre spill!

Yrkesstolthet sedan 1975. 
Som målare vet du förstås att slutresultatet inte bara 

hänger på din egen förmåga, utan även på den sam-

lade kunskap du håller i din hand. 

Vi pratar naturligtvis om ordentliga måleriverktyg 

som får dig att göra ett bra arbete som du kan vara 

stolt över. Verktyg som exempelvis en gedigen pensel 

med bra spänst i borsten, eller en rulle som suger upp 

rätt mängd färg. 

Vilket verktyg du än föredrar så får du 40 års 

yrkesstolthet att arbeta med. Du hittar verktygen hos 

välsorterade färgbutiker över hela Sverige. 

Vår erfarenhet är din trygghet

annons_Erfarenhet_Målarens_105x148.indd   1 2015-05-11   10:56

Nordbygg  
2016

Peter Eriksson demonstrerar nya batteridrivna 
Multimaster från Fein.

Brubakken lanserade nya släpvagns
liftarna från Ommelift. En kompakt 
lift med bra räckvidd.

Per Moberg, Festool, visade nya cir
kelsågen med kap och gerskena.
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PENGAR ATT TJÄNA  
Många av de tjänster vi erbjuder, 
innebär lönsamhet på lite sikt. Men vi 
har också rabattavtal som ger stora 
besparingar direkt. De produkter och 
tjänster vi har förhandlat fram bra 
priser på är sådana som vi vet att våra 
medlemmar vill ha. Och vi reviderar 
kontinuerligt våra rabattavtal efter våra 
medlemmars önskemål. Våra samarbets-
partners erbjuder rabattavtal bl.a. inom 
bilar, drivmedel, affärssystem, hotell 
samt försäkringar och mycket mer. 
Kolla gärna in aktuella rabattavtal på 
www.rabattavtal.maleriforetagen.se 

RÅDGIVNING  
I medlemskapet ingår kostnadsfri 
juridisk rådgivning och förhandlings-
stöd, och du kan få hjälp med entrepre-
nadjuridik, arbetsgivarfrågor, arbets-
miljö eller kollektivavtalsfrågor. Vår 
jour för arbetsgivarfrågor håller öppet 
vardagar mellan 08.00-16.00.

Det händer att medlemmar hamnar i 
tvister med arbetstagare/facket eller 
kunder. Måleriföretagen har kompetens 
att bistå och ge råd inför lokala tvister 
och MBL-förhandlingar med facket och 
kan vid behov närvara vid förhandlingar.

INFORMATION OCH KOLL  
PÅ BRANSCHEN 
Som företagare och arbetsgivare är det 
mycket att hålla koll på när det gäller 
exempelvis lagstiftning och kollektivav-
tal. Måleriföretagen ser till att alltid 
hålla våra medlemmar uppdaterade 
kring vad som gäller just nu – det gör vi 
via månatliga nyhetsbrev, e-postutskick, 
vår webbplats och informationsmöten.  

En av våra viktigaste uppgifter är att 
underlätta din vardag. På vår med-
lemswebb har vi därför samlat adminis-

trativa verktyg som hjälper dig att göra 
rätt. Här finns bl.a. avtalsförslag, 
checklistor, blanketter och formulär för 
de flesta situationer som kan uppstå.   

KOMPETENSUTVECKLING  
Måleriföretagen erbjuder kompetensut-
vecklande kurser och utbildningar till 
både företagare och anställda. Många 
av dem är helt kostnadsfria för våra 
medlemmar. Förutom våra traditionella 
kurser har vi utformat andra alternativ 
att ta till sig ny kunskap på företagens 
egna villkor. Ibland är det ju till 
exempel svårt att vara borta en heldag 
på kurs. Därför erbjuder vi telefonkur-
ser, skräddarsydda utbildningar och 
företagsinterna kurser. Se mer under 
utbildning eller ta en titt i kalendariet 
på vår webb för mer information om 
vad vi erbjuder just nu.

VAD KOSTAR ETT  
MEDLEMSKAP I  
MÅLERIFÖRETAGEN? 
Kostnaden för ett medlemskap utgörs 
av en fast årsavgift, en regionavgift och 
en rörlig avgift som är avhängig 
företagets totala lönesumma för 
samtliga anställda. Du kan få en 
kostnadsuppskattning genom att mata 
in dina uppgifter i vårt beräkningsverk-
tyg som finns på vår webb under 
Medlemskap.

För mer information om medlemska-
pet kontakta någon av våra projektle-
dare.

MåleriföretagenPå gång 
inom

Vi arbetar aktivt för att öka våra med-
lemmars lönsamhet, utveckla dem i sitt 
företagande och bevaka deras intressen. 
Vi lyfter och driver också de näringspoli-
tiska frågor som är viktiga för måleri-
branschens utveckling.   

En av våra viktigaste uppgifter är att 
avlasta våra medlemmar och ge praktiskt 
stöd när det behövs – så att du istället 
ska kunna fokusera på din verksamhet 
och att utveckla ditt företag. Vi ser till att 
alltid hålla våra medlemmar uppdaterade 
på vad som händer i branschen, ger 
kostnadsfri rådgivning inom arbetsrätt, 
kollektivavtalstillämpning och entrepre-
nadrättsliga frågor, tecknar kollektivav-
tal, samt agerar förhandlingsstöd i 
kontakten med facket. Vi anordnar också 
kurser och utbildningar, branschträffar 
och medlemsmöten.   

Som medlem har du också exklusiva 
rabattavtal när det gäller exempelvis 
bilar, drivmedel och försäkringar.      

Måleriföretagen i Sverige är sedan 1 
januari 2015 en medlemsorganisation i 
Svenskt Näringsliv vilket ger våra 
medlemmar ett dubbelt medlemskap, hos 
oss och i Svenskt Näringsliv.

Som medlem har du också möjlighet 
att erbjuda dina kunder vår Nöjd-Kund-
Garanti, som ger privatpersoner två års 
garanti på arbeten utförda av medlemsfö-
retag. Det ger kunden trygghet och är ett 
konkurrenskraftigt argument i din 
marknadsföring och införsäljningsarbete.

Avslutningsvis får du ett brett nätverk 
och nya kontakter via Måleriföretagen. 
Måleriföretagen finns i hela landet. Vi 
har regionkontor i Umeå, Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Välkommen att ta 
kontakt med oss så kan vi berätta mer 
om vad ett medlemskap innebär. Du 
hittar också mer information på www.
maleriforetagen.se.

Är du inte medlem och funderar kring 
vad ett medlemskap kan innebära 
för dig. Gå in på www.maleriforeta
gen.se/blimedlem

Vill du bli medlem?

Måleriföretagen representerar ca 1400 medlemsföretag över hela Sverige. Våra 
medlemsföretag varierar med allt från enmansföretag till de med hundratals an-
ställda. Måleriföretagen har tjänster som passar alla måleriföretag oavsett storlek. 
Här hittar du mer information om oss och hur vi kan hjälpa dig i ditt företagande.  
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Branschspecifik informa-
tion och aktuella nyheter

Rabattavtal och  
försäkringspaket

Juridisk rådgivning  
och förhandlingsstöd

Jourtelefon för  
arbetsgivarfrågor

Nöjd-Kund-Garanti

Bransch- och  
medlemsträffar

Mallar för blanketter, 
checklistor och lathundar

Kurser och utbildningar

En stark röst som driver 
dina frågor i samhälls-
debatten

Det här får du  
som medlem
3

3

3

3

3

3

3

3

3

Måleriföretagen har en egen 
podcast, #Målpodden för dig 
som driver, eller vill starta, 
måleriföretag.
Ladda ner vår podcasterapp via din smart
phone och lyssna till intressanta avsnitt om 
hur du tex bygger ett personligt varumärke 
eller blir en bättre ledare. Du kan också 
lyssna på de 10 avsnitten via vår webb, gå in 
på www.maleriforetagen.se/malpodden. Där 
finns också en instruktionsfilm om hur du gör 
för att ladda ner podden till din smartphone. 
Trevlig lyssning!

NöjdKundGarantin är mycket uppskattad av 
både medlemmar och privatkunder. Garantin 
skapar trygghet hos kunden och är ett 
konkurrenskraftigt försäljningsargument. Som 
medlem har du rätt att använda logotypen i 
ditt försäljningsmaterial och på din webbplats. 
Garantin visar att entreprenören tar sitt ansvar 
att följa de etiska reglerna genom medlemskapet i Måleriföretagen i 
Sverige. Garantin, som är tvåårig, ger ett utökat skydd för konsumen
ten upp till två prisbasbelopp om entreprenören inte fullföljer sitt 
arbete på ett avtalat eller fackmässigt sätt. På vår webb under 
Måleribranschen/NöjdKundGaranti kan du ladda ner ett produktblad 
som du kan använda i din marknadsföring.

Erling Zandfeld 
Projektledare 
Region Väst, 
Skåne och Sydost 
erling.zandfeld@
maleriforetagen.se 
077093 90 32 

#MålpoddenNöjd-Kund-Garanti 

Gun Nylund 
Projektledare 
Region Norr 
gun.nylund@
maleriforetagen.se 
077093 90 33 

Elvira Nilsson 
Projektledare 
Region Stockholm, 
Mitt och Öst 
elvira.nilsson@
maleriforetagen.se 
077093 90 97

Kontakta våra projektledare:
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Dessa fyra var därmed direktkvalificerade 
för SM-finalen i Malmö. Dessutom fanns 
två ”wildcard” till finalen där juryn 
bestämde vilka från Umeå och Stockholm 
som skulle få ytterligare en chans i 
finalen. Det tog några dagar, men sen 
kom beskedet att Linnea Wallén och 
Sandra Nordahl, som båda tävlade i 
Stockholm, knep de två sista platserna i 
finalen. 

– Det har varit en riktigt trevlig tävling 
här i Stockholm. Det är roligt att få visa 
upp yrket mitt i Heron City där mycket 
folk passerar. Nivån har höjts bland de 
tävlande, både i Stockholm och Umeå, 
jämfört med tidigare år, sade Sven-Erik 
Söderblom, en av domarna.

Sven-Erik berättar att det gäller för de 
tävlande att jobba smart och lägga tid på 

rätt moment. Några lade för mycket tid 
på den fria dekorationen och fick sen 
tidsbrist när de kom till bildöverföringen 
som var ett moment som många inte 
hade jobbat så mycket med.

– Jag har aldrig jobbat med bildöverfö-
ring tidigare, bara då jag tränade till 
Skol-DM förra året, berättar Malin 
Arkelöw som numera är lärling på 
Trenad Nordic Måleri, men som har 
tränat med sin lärare från Fredrika 
Bremergymnasiet, Mathias Maurin, inför 
kvalet.

Högsts totalpoäng
Malin var den som fick högst totalpoäng 
i kvaltävlingen. Domarnas bedömning 
baseras bland annat på en poängsättning 
av helhetsintryck, teknik, utförande och 

Den 16-18 mars avgjordes Stockholms-kvalet i köpcentret Heron 
City i Skärholmen, strax söder om Stockholm. Elva duktiga målare 
gjorde upp om SM-finalplatserna i Malmö 11–13 maj. Det blev en 
jämn, hård kamp där Malin Arkelöw till slut segrade med Emil Eriks-
son på andra platsen. Nathalie Andersson kom trea och Dennis 
Arufors knep fjärdeplatsen. 

● Dennis Arufors, 18 år, De la 
Gardiegymnasiet i Lidköping
● Ellinor Sandberg, 18 år, S:t 
Martins Gymnasium i Solna
● Emil Eriksson, 20 år, lärling 
på Miljönären Måleri AB i Rättvik
● Frida Larsson, 20 år, lärling på 
Alviks Måleri AB i Uppsala
● Jennifer Bergman, 17 år, S:t 
Martins Gymnasium i Solna
● Linnea Wallén, 21 år, lärling 
på Gediget Måleri AB i Uppsala
● Malin Arkelöw, 19 år, lärling 
på Trenad Nordic Måleri AB i 
Hägersten
● Nathalie Andersson, 20 år, 
lärling på Sandå Södermanland 
AB i Eskilstuna
● Philip Ignell Reitzuch, 18 år, 
Skärgårdsgymnasiet i Åkers
berga
● Sandra Nordahl, 17 år, S:t 
Martins Gymnasium i Solna
● Sarah Abramsson, 18 år, Prak
tiska Gymnasiet i Karlskrona.

  DELTAGARE I STOCKHOLMS  

Läs mer på sidan 24 >>

Glada pristagare. Fr.v. Emil Eriksson, Dennis Arufors, Nathalie Andersson och Malin Arkelöw.
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Huset förtjänar ett vackert yttre!
Teknos är en av Nordens största tillverkare 
av färg, med mer än 100 års erfarenhet. 
Vår forskning och produktutveckling är 
intensivare än någonsin, vilket resulterar i 
användarvänliga, miljöanpassade och 
framförallt hållbara produkter för in- och
utvändig målning.
Hitta oss och våra Återförsäljare på 
www.teknos.se eller ring, 0325-61 95 00.

Nyhet!

NORDICA MATT
Husfärg 

Vattenburen matt akrylatfärg 
Krämig och fyllig att måla med
Ger en härlig matt yta
Smuts- och mögelavvisande
Behåller kulören länge
Går att få i 1000-tals kulörer

Emil Eriksson.

Dennis Arufors  
fria dekorationsmålning. 

Dennis Arufors i färdigställer bildöverföringen..

Sandra Nordahls  
fria dekorationsmålning. 

Nathalie Andersson utför 
tapetseringsmomentet.
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precision, men de tävlandes förmåga att 
hålla ordning och reda i sitt bås spelar 
också in.

– Det känns otroligt roligt att det gick så 
bra under tävlingen och jag tycker att det har 
fungerat bra, men att jag skulle vinna 
kunde jag aldrig tro, säger en 
förvånad Malin Arkelöw som 
nu drar sig tillbaka och 
laddar för finalen i Malmö.

– Jag ska hem och 
träna matte för jag 
hade tydligen räknat fel 
på min bildöverföring, 
skrattar Malin.

Jonas Fornelius, 
projektledare för Måleri-
SM på Måleribranschens 
Yrkesnämnd, var också nöjd 
efter Stockholmskvalet.

– Att tävla i Måleri-SM är tufft, både 
mentalt och fysiskt. Alla tävlande har 
kämpat hårt under tre tävlingsdagar och 
finalisterna kan nu pusta ut innan de 
börjar sin uppladdning för SM-finalen.

SM-finalen arrangeras den 11–13 maj 
i Malmö. De målare som där 

placerar sig etta till trea 
bildar Sveriges Måleri-

landslag från vilket man 
tar ut den främste 
målaren att respresen-
tera Sverige i Måleri-
VM 2017. Måleri-SM 

arrangeras av Måleri-
branschens Yrkesnämnd 

och sponsras av Anza och 
Alcro.

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson

Tema: ”Urban” som får tolkas fritt 
av den tävlande och ska vävas in i 
utförandet. 
Tid: 20 timmar under tre dagar. 
Tävlingsmoment: 
● Fri dekorationsmålning 
● Tapetsering 
● Målning av snickerier och dörr 
● Färgnyansering 
● Bildöverföring och schablonering 
● Design 
● Helhet och yrkesprofessionalism 
● Hastighetstävlingar

Domarna kommer även bedöma den 
tävlandes ordning & reda, fokusering, 
förmåga till initiativ och kommunika
tion.

     TÄVLINGSUPPGIFT   

Vinnaren. Malin 
Arkelöw.

Ellinor Sandbergs  
fria dekorationsmålning. 

Linnea Walléns 
tävlingsbås. 
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Vad kan 
vi göra 
för dig?

Varje dag hjälper vi målare med bl.a. produktfrågor, leveranser och rådgivning 
omkring måleriprojekt och allt annat som rör att driva en målerifirma - det vill 
vi gärna göra för dig också. 

Våra distriktsrepresentanter är också redo att hjälpa dig med att säkra 
effektivitet och hög kvalitet hela vägen igenom ditt projekt.

Ring 033-700 23 00 och boka en tid. flugger.se

Din säljare

68
55

  1
4/

16
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Den 11-13 maj är det dags för finalen 
i Måleri-SM 2016 som avgörs i 
samband med Yrkes-SM på Malmö-
mässan. De tio finalisterna, deras 
coacher och domarna träffades i 
Stockholm den 4 april för att gå i 
genom upplägget för SM-finalen. Vi 
ringde upp Jonas Fornelius, projektle-
dare för Måleri-SM på Måleribran-
schens Yrkesnämnd, för att höra hur 
finalstämningen var.

– De kändes laddade. Två av dem har 
tävlat i Måleri-SM finalen tidigare år och 
är säkert lite revanschsugna.

Hur reflekterade ni kring SM-kvalen?

– Deltagarna i kvalen har hållit en hög 
nivå. Vi var nöjda med 
arrangemangen både i 
Umeå och Stockholm. I 
Umeå höll vi till på 
Nolia-mässan under 
deras gymnasiemässa 
vilket blev ett bra sätt att 
marknadsföra yrket mot 
blivande målare. I 
Stockholm höll vi till i köpcentrat Heron 
City i Skärholmen strax söder om 
Stockholm och det var många som 
stannade till och tittade när våra finalister 
kämpade i båsen. 

Vad fick finalisterna för tips och råd inför 
finalen?

– Alla har nog dragit sina egna erfarenhe-
ter efter kvalen, men rent generellt gav vi 

råden att fortsätta träna på och fundera 
på hur tiden kan nyttjas på bästa sätt. Det 
gäller att jobba smart och lägga tid på 
rätt saker för ett är säkert; Det kommer 
vara ont om tid.

Vad betyder det att vara en del av Yrkes-
SM?

– Allt blir mycket större! Det kommer 
vara ytterligare 30-40 yrken på plats på 
Malmömässan  så det kommer vara  
mycket mer folk, både tävlande och 
publik. Många skolor brukar besöka 
Yrkes-SM och i Skåne har det gått ut ett 
erbjudande om gemensam transport för 
intresserade.

Hur ser din agenda ut inför SM-finalen?

– Det är mycket praktiskt 
som ska falla på plats som 

resor, boende och 
inte minst vårt 
tävlingsområde med 
de tio tävlingsbåsen. 
Det är också mycket 

jobb med marknadsföring 
och PR. Vi vill ju synas och 

höras så mycket som möjligt.

När sker nästa final-träff?

– Det blir kvällen innan finalen startar. Då 
samlas hela tävlingsgänget på Malmö 
Arena hotell för lite ”peptalk” och 
uppladdning.

Lycka till säger vi på tidningen Målar-
mästaren!

Text: Marie Hansson

När: 1113 maj
Var: Malmömässan
Hur: Del av YrkesSM. De tre högst 
placerade kommer utgöra vårt Svens
ka Målerilandslag. Den bästa lands
lagsmålaren representerar Sverige i 
MåleriVM den 1419 oktober 2017 i 
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. 

      MÅLERI-SM 2016   

● Dennis Arufors, 18 år från Vedum, 
De la Gardiegymnasiet i Lidköping
● Elina Salo, 19 år från Almunge, 
Bolandgymnasiet i Uppsala
● Emil Eriksson, 20 år från 
Rättvik,lärling på Miljönären Måleri 
AB i Rättvik
● Erica Nilsson, 18 år från Råne, 
Strömbackaskolan i Piteå
● Laura Silva Mänty, 18 år från Upp
sala, Bolandgymnasiet i Uppsala
● Linnea Wallén, 21 år från Hud
dungeby, lärling på Gediget Måleri AB 
i Uppsala
● Malin Arkelöw, 19 år från Ven
delsö, lärling på Trenad Nordic Måleri 
AB i Hägersten
● Nathalie Andersson, 20 år från 
Strängnäs, lärling på Sandå Söder
manland AB i Eskilstuna
● Sandra Nordahl, 17 år från Stock
holm, S:t Martins gymnasium.
● Sandra Löwenstein, 20 år från 
Timrå, lärling på Sandå Sundsvall AB, 
Sundsvall

     DELTAGARE I FINALEN    
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I höst finns tre nya chanser för dig 
som är målare att ta ditt Mästarbrev 
genom Mästarutbildningen. Den 
anordnas av Sveriges Hantverksråd 
och är en 10 veckors distansutbild-
ning med en obligatorisk uppstarts-
träff i Leksand. Höstens tre utbild-
ningar har sina uppstartsträffar: 3-4 
september, 24-25 september och 
15-16 oktober.

Uppstartsträffen är alltid en helg. Resten 
av utbildningen sker genom videoföreläs-
ningar, kurslitteratur och inlämningsupp-
gifter. Mer om utbildningen och hur du 
ansöker hittar du på: http://hantverksrad.
se/mastarutbildningen/

Mästarbrev är det högsta beviset på 
yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. 
Ett bevis på att man är en Mästare som 
uppfyller de krav som ställs av Sveriges 

Hantverksråd och som anges i ”Lag och 
Förordning om Mästarbrev för hantver-
kare”. 

Den 24 september 2013 
klubbade Sveriges Hant-
verksråd igenom nya 
provbestämmelser för 
Mästarbrev. De nya 
Mästarbrevsbestämmel-
serna har tagits fram i 
samverkan med flera 
branschorganisationer, där 
ibland Måleriföretagen i Sverige, och 
innebär att den som har Gesällbrev, har 
arbetat i minst 6 år eller 10 000 timmar 
inom yrket och fortfarande är aktiv kan 
ansöka om att gå Mästarutbildningen. 

Efter genomförd utbildning får man 
hämta ut sitt Mästarbrev. Som Mästare 
har man som hantverkare också rätt att 
gå med i Sverige Mästarregister, ett 

register över Mästare på nätet, sökbart på 
yrken och geografiska områden för hela 
Sverige. http://mastarregistret.se.

Sedan starten av 
Mästarutbildningen har 56 

målare genomgått 
eller är i utbild-
ningen just nu. I 
den utbildning som 
startade den 12-13 

mars deltar 8 målare.
Sverige Hantverksråd 

arbetar för att höja statusen för hant-
verksyrken. En viktig del i det arbetet är 
att medvetandegöra för allmänheten vilka 
garantier Gesäll- & Mästarbrevet innebär 
och att det är något som man bör 
efterfråga vid upphandling av hantverks-
uppdrag.

Text: Anne Palm
Foto: Sveriges Hantverksråd



Mullsjö Huvudkontor Lager 
Tel   0392-36010
Box 90, 565 22 MuLLsjö

GöTEBORG säljare
Tel     031-711 66 90

KIsTA Yrkesbutik Kontor
Tel    08-26 5210
Haukadalsgatan 8b, 164 40 KIsTA

RInG Oss EllER hAndlA dIREKT på www.lEIfARvIdssOn.sE

Gör som 
PROFFSEN! 
Vi har mer än 30 års erfarenhet av  
fönsterrenovering och servar  
hantverkare med material, verktyg 
och inte minst kunskap.

I sortimentet har vi spotheater – 
system för färgborttagning för proffs 
och hemmafixare! Lampan finns i  
3 storlekar, för fönster-, möbel-  
och fasadarbeten.

 Med spotheater kan du effektivisera 
och underlätta ditt arbete!

Mer information hittar du på vår 
hemsida www.leifarvidsson.se. 

Gör din beställning före lunch  
så skickar vi varorna samma dag!

– vi servar 

hantverkare!

KATAlOG 

nR21
uTE 

nu!

I år samarbetar  
Spotheater med  
Sofias änglar.

Ring oss nu på

0392-360 10
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Nya Mitsubishi Outlander

4G-modellen LG G Pad II 10.1 kommer utrustad 
med fler funktioner än tidigare modeller i serien 
och har försetts med en skarp skärm med 
16:10-format och WUXGA-upplösning (1 920 x 1 
200. Den snabba fyrkärniga Qualcomm Snapdra-
gon 800-processorn garanterar hög prestanda och 
en bra användarupplevelse.

Nya BeoPlay H3 ANC – en extremt 
robust in-ear-hörlur med aktiv 
brusreducering, perfekt balans 
mellan ljud och brus, oöverträffad 
komfort och låg vikt Perfekt på väg 
till jobbet, när du kopplar av hemma 
eller när du tränar. Upplevelsen är 
både intuitiv och fullständigt 
problemfri, oavsett om du lyssnar på 
musik eller pratar i telefon via 
inline-mikrofonen. BeoPlay H3 ANC 
kostar 2499 SEK

De nya telefonerna Samsung Galaxy S7 och Galaxy S7 edge 
erbjuder en elegant design, en mer avancerad kamera, 
förbättrad prestanda och enastående anslutningsmöjligheter 
till en uppsjö av produkter, tjänster och upplevelser. Samsung 
Gear 360 är en 360-graders kamera som på ett enkelt sätt 
låter användarna skapa, titta på och dela deras favoritupple-
velser genom videor och bilder. Med Galaxy S7 och Galaxy 
S7 edge presenteras den första Dual Pixel-kameran på en 
smartphone. Det innebär ljusare och skarpare bilder.
Rekommenderat pris från 7290 SEK

NYA LÖPARKLOCKOR
Garmin presenterar nu två nya 
löparklockor med GPS – Forerunner 
230 och Forerunner 235. Klockorna 
mäter distans, tempo, tid och puls 
och hjälper dig att nå dina mål och 
slå dina rekord. Forerunner 235 är 
Garmins första enhet med Garmin 
Elevate handledsbaserad pulsteknik 
som visar puls och pulszoner på ett 
lättavläst och färgglatt grafiskt 
sätt, så att även du som är ovan 
vid pulsmätning kan träna mer 

effektivt. Forerunner 230 parar du 
ihop med ett pulsband runt bröstet för 
att få samma data direkt i klockan.

Samsung lanserar Galaxy S7

Den största nyheten för 2016 är att 
samtliga nya OLED-TV-modeller kommer 
att levereras med HDR-teknik, som ökar 
detaljrikedomen i de mörka och ljusa 
områdena på skärmen.

LG LANSERAR G PAD II 10.1

Nya Beoplay  
H3 ANC

LG:s nya Oled-tv

Nu lanseras nya Outlander, både 
som bensin/diesel och i Plug-In 
Hybrid utförande.
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VI UTRUSTAR BYGGET
Stockholm 08-97 04 80  •  Göteborg 031-23 07 20  •  www.zipup.se

Det är en robust, 
funktionell telefon 
speciellt utformad för 
att användas i de 
tuffaste av miljöer. 
B30 vattentät till en 
meters djup, dammtät 
och stötsäker. Det 
klarar också 1,8 
meters fall på betong.

Till det yttre har nya Citroën Jumpy uppdate-
rats med en attraktiv front, med en bred 
kromgrill som förlängts ända upp till 
strålkastarna. Som helhet är Citroën Jumpy 
både dynamisk och robust med sina rena, 
tydliga aerodynamiska linjer. 

Citroën Jumpy kombinerar funktionellt och 
rationellt utnyttjande av utrymmet med hög 
komfortnivå. Luftfjädring bak. Breda 
skjutdörrar på sidan för i- och urlastning. 
Grip Control för optimal dragkraft under alla 
förhållanden. Connecting Box för mer 
avkopplande körning (handsfreeutrustning 
med Bluetooth och uttag). Låg bränsleför-
brukning och CO2-utsläpp (168 g /km).

Nya Transporter är byggd för att vara en bekväm och säker 
arbetsplats. Finns som modellerna Multivan och Caravelle där 

den sistnämnda passar bäst för persontransporter. Multivan 
har utrustats med avancerat förarassistanssystem, förarplats 

med smarta förvaringsutrymmen och stort lastutrymmet. Den 
nya generationens motorer har låg bränsleförbrukning. För de 
nya TDI-motorerna med Euro 6-utsläppsstandard är BlueMo-

tion-teknologin standard. Liksom tidigare finns det många 
modellalternativ, ett stort antal säteskombinationer och ett 

mycket flexibelt system för att hantera innerutrymmet både 
för persontransport och godshantering. 

Galaxy Tab Active är 8.0 tum stor och 
IP67-klassad vilket innebär att den är 
helt dammtät, tål vatten ner till en 
meters djup i 30 minuter samt tuffa 
klimat med temperaturer från -20°C till 
60°C. Tab Active har en batteritid på 
8-10 timmar. Tack vare den ljusstarka 
skärmen med antireflexbehandling 
klarar Tab Active de flesta situationer 
utomhus. 

Nya Transporter 2016

Nya Citroën Jumpy

CAT PHONES 
LANSERAR NU 
CAT B30
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NATURLIG NATUR
Svärtade pasteller som går ton-i-ton, lin-
nestrukturer, smutsiga naturfärgade pas-
teller som grönt. Slitna trägolv, material 
som kork, marmor, rotting, trä och linne. 
Textilier i ull, växtmotiv, robust keramik.

GLAMMIG RETRO
Storbladiga tapeter, tigermönster, fjädrar i 
geometriska mönster, grafisk art deco. Ku-
lörstarkt och mustigt för en varm och in-
bjudande känsla. Rött som accentfärg. 
Blanka och kromade föremål med mjuka 
former. Sammetstyger och möbler i plysch.

SOFT INDUSTRI
Trä, betong, sten, tegel och metall. Kalk-
färg för väggarna, fototapet med betong-
motiv, blått i olika nyanser som accentfär-
ger. Möbler i varma mörkbruna träslag, 
patinerade metallföremål. Runda glas-
lampor och grenar hämtade från naturen.

KLASSISKT HÅLLBART
Slittåliga möbler och material. Ombonade 
blomstertapeter, klassiska ränder och ru-
tor. Ljusa och fräscha väggfärger, mörka 
accentfärger såsom ockra, terrakotta, 
mörkblått och grönt. Fiskbensparkett, 
pinnstolar, blåvitt porslin, ärvda möbler, 
loppisfynd och semesterminnen.

GRAFISK ELEGANT
Tunna konturer och diskreta mönster som 
hexagoner. Stilrena vita tapeter med relief, 
svartvita grafiska mönster och lekfulla 
pasteller som mintgrön, nude och him-
melsblå. Rosa som accentfärg.

Den som är kreativ kan antingen mon-
tera upp en väggpanel med ett vackert 
grafiskt mönster, alternativt måla ett 
mönster direkt på väggen i olika pastell-
färger. Den mindre kreativa kan istället 
hänga upp en mönstrad matta på väggen 
och låta den fungera som fondvägg. Inom 
den här trenden återfinns alla pastellfär-
ger, inte minst mintgrön, himmelsblå och 
nude, men i fokus står ändå rosa som en 
tydligt utstickande accentfärg. Testa gärna 
att kombinera rosa och grönt, två kulörer 
som passar riktigt bra tillsammans. 

I sin trendrapport för 2016 
identifierar färghandelskedjan 
Happy Homes fem huvudsaklli-
ga inredningstrender för i år, il-
lustrerade med hjälp av tapeter, 
färg, golv, kakel och inredning:

Fem  
trender  

för  
2016
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Mer information och demo-film av tvätten finns på www.lomoquickwash.se 
alternativt kan vi komma ut till er och demonstrera.

Kontakt: Tommy Tapper, 070-591 25 22
Epost: tommy.tapper@lomoquickwash.se

Under 2015 befann sig i snitt 7 400 
utstationerade arbetstagare i Sverige 
varje månad, för att arbeta. Totalt 
anmäldes knappt 43 000 arbetsta-
gare till Arbetsmiljöverkets register, 
en ökning med 12 procent jämfört 
med föregående år.  Främst skickade 
företag i Polen, Tyskland och Litauen 
hit arbetskraft. 

Majoriteten av de utstationerade fanns 
inom bygg- och tillverkningsbranschen. 
De flesta arbetade i något av storstadsom-
rådena Stockholm, Göteborg 
eller Malmö. 

–  Trenden från föregående 
år håller i sig, när det gäller 
vanligast förekommande 
länder och branscher. Efter 
två och ett halvt år med 
registret kan vi se att antalet 
anmälningar ökar, säger 
Alexandra Falke, systeman-
svarig för registret vid Arbetsmiljöverket. 

En tredjedel av de som registrerades 
hade uppdrag som pågick 10–29 dagar.

Cirka 40 procent arbetade inom 

byggsektorn och den vanligaste angivelsen 
i den kategorin var ”Byggande av hus” 
följt av ”Specialiserad bygg- och anlägg-
ningsverksamhet”. De arbetstagarna var 
främst från Polen följt av Litauen. En 
annan stor grupp – var femte utstatione-
rad – arbetade inom tillverkning. För dem 
som angett ”Reparation och installation 
av maskiner och apparater” var arbetsta-
garna främst från Tyskland följt av 
Finland och Polen. 

Arbetsmiljöverket administrerar sedan 
juli 2013 utstationeringsregistret, ett 

register dit utländska 
arbetsgivare anmäler att de 
skickar arbetstagare som ska 
arbeta i Sverige. Registre-

ringskravet gäller för utländska 
arbetsgivare etablerade i ett 
annat land än Sverige, inom 
eller utanför EU. Syftet med 
registret är att ge arbetsmark-
nadens parter och tillsynsmyn-

digheter möjlighet att se var i Sverige 
arbetstagarna befinner sig och att ge insyn 
i arbetstagarnas arbetsvillkor. 

 Källa: Arbetsmiljöverket

Färgservice i Linköping går åter in 
som delägare i Happy Homes-kedjan. 
Ett ägarskifte har genomförts och 
tidigare butikschef Erik Wetterhall är 
nu ny huvudägare och färghandlare 
efter en inkråmsaffär av Färgservice i 
Linköping. 

Den tredje februari var det högtidlig 
nyivning av Stockholms byggtekniska 
gymnasium av skolborgarrådet Olle 
Burell.

 1. Polen (9 095)      
 2. Tyskland (5 077) 
 3. Litauen (4 128)   
 4. Indien (2 906)
 5. Lettland (2 420) 

ANTAL UTSTATIONERADE  
ARBETSTAGARE  
PER LAND 2015

Erik Wetterhall, ägare.

 Happy Homes 
åter i Linköping

Med klingsågen som sitt verktyg 
”klipper” Olle Burell bandet.

STOCKHOLMS BYGG-
TEKNISKA GYMNASIUM
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NY KATALOG - UTÖKAT SORTIMENT

WWW.QPT.SE

 

Nu fi nns möjligheten att köpa sin egen Dinolift 
med drivning på hjulen och 10,5 meters arbetshöjd.
Med 6,5 meters utligg så kan denna smidiga maskin 

bli hantverkarens bästa vän. 
Nya DinoLift 105TL är lätt att dra med endast 

B körkort då den väger 950Kg. 
Med 40 års erfarenhet av släpvagnsliftar 

så är Dinolift märket för dig. Såväl sommar som vinter.
 

www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20

120T

135T

150T

160XT
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230T

260XTD

105TL
En egen Dino!

Finns för omgående leverans från 219.000:- 
exkl moms.
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Mind är en helt ny kollektion löparkläder från Craft. Med 
en riktigt tunn och skön känsla och ett lätt skydd för vind är 
det här plaggen du väljer för sköna löparturer i vår och 
sommar. Kollektionen Mind är framtagen för dig som sätter 
löparglädjen framför tider och prestation. I kollektionen 
finns plagg som med sina sobra men trendsäkra färger gör 
dig rätt under löprundan. Mind finns för både dam och herr 
och innehåller kort- och långärmade tröjor, linnen, jackor, 
tights och tunna shorts. 

VIVOACTIVE FRÅN GARMIN
Garmin presenterar nu vívoactice – en 
tunn och lätt smartwatch med GPS 
och appar för sport och andra 
aktiviteter. Genom att hjälpa dig att 
utveckla och upprätthålla en hälsosam 
livsstil, registrerar vívoactive all din 
aktivitet som löpning, cykling, golf 
och simning. vívoactive är bekväm att 
ha på sig hela dagen och med hjälp av 
smarta aviseringar håller du dig 
uppkopplad mot vänner och familj. 

KOM I FORM INFÖR 
BEACH 2016....
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DAGS ATT ERSÄTTA TUM-
STOCKEN OCH MÅTTBANDET?
Flex presenterar ADM 30 som mäter 
upp till 30 meter med toleransen 
+/- 3mm, med några enkla funktioner 
som längd, areamätning och kontinuerlig 
mätning. Måttet visas på en tydlig och 
ljusstark LCD-display och den passar till 
alla kategorier av hantverkare. Liten och 
lätt så ryms i fickan.

Festool utökar sitt 
sortiment inom 
renovering/sanering 
och erbjuder en ny ma-
skin för dammfri 
kapning på fri hand. 
Diamantkapen är 
perfekt anpassad för 
all kapning av material 
med kraftig dammbild-
ning, som t ex kakel, 
betong, massagolv, 
gipsskivor eller 
taktegel.

Färgåtergivning är, som så mycket annat, 
ett subjektivt fenomen. Vi är inte alla lika 
skarpögda, och en mans antracit är en 
annans kobolt. Det finns tekniska 
hjälpmedel. Kulörmätaren X-Rite 
Capsure avgör alla dispyter om vad som 
är laxrosa eller ollonblått, och hjälper 
dig att snabbt matcha färger mot 
kartsystem från RAL, NCS eller Pantone. 
Färg kan mätas från vilket prov eller 

objekt som helst, oavsett mönstring 
eller räffling. Integrerad 

bluetooth låter pjäsen 
interagera med diverse 

appar och närbe-
lägna enheter 

som vill 
involvera sig i 
färgvalet. 

NYTT FÖNSTER-
PARAPLY FRÅN LA
Nu lanserar vi ett nytt 
lättviktsparaply från LA. 
Paraplyet är gjort av kraftigt 
aluminiumsatativ och klätt i 
rivhållfast nylonduk med 
förstärkta hörn och väger 
endast 3,1 kg.

Tvätt Direkt ger effektiv rengöring 
inför målning, bara att spraya på 
ytan och sedan torka av med en 
trasa. Ingen eftersköljning krävs. 
Den kan användas både inne och 
ute och fungerar även utmärkt 
till allmän rengöring av hårda 
ytor som inte ska målas om. 
Nu kommer Tvätt Direkt 
också i 1-liters förpackning, 
även den som brukslösning. 
Passar exempelvis till dörrar, 
lister, fönsterkarmar, väggar, 
köksinredning, möbler, golv 
och övriga snickerier. 

Nya Elcometer 130 SSP är ett 
portabelt instrument för att snabbt 
och noggrant kunna bestämma 
förekomsten av salter på en yta innan 
målning som annars förorsakar 
korrosion vilket leder till ett miss-
lyckat målningsresultat.
Instrumentet kan lagra upp till 
3500 set av mätvärden i upp till 
1000 olika batcher som kan 
namnges i klartext. Via 
Bluetooth kan sedan 
mätvärden föras 
över till 

ETS 2000 är 40 procent lättare än 
jämförbara modeller på marknaden, 
ändå är pistolen robust. Den är 
balanserad och har ett ergonomiskt 
grepp som reducerar utmattning i hand 
och underarm. ETS 3000 passar all 
mjukfog/silikon och konstruktionslim, 
inklusive polyuretaner, och är utmärkt 
vid betonglagning och taktätning.

RENGÖRING INNE  
OCH UTE FÖRE MÅLNING

UNIK SALTHALTSMÄTARE 
ELCOMETER 130 SSP

Nya fogpistoler från 
M&P Paint & Coatings

Produktnytt NY DIAMANTKAP 
FRÅN FESTOOL

VISA DINA FÄRGER
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Sto har utvecklat en beläggning som skyddar 
betong-konstruktioner mot koldioxid, 
karbonatisering och påväxt. Ytan blir snabbt 
torr, alger och mögel får svårt att få fäste. 
Resultatet blir hållbara och rena ytor utan 
användning av kemikalier.

BOYS & GIRLS 5
En fortsättning på 
denna mysiga 
barnkollektion, som 
nu kommer ut i en 
femte upplaga, har 
något för alla barn upp 
till tonåren. Med en 
blandning av mjuka pasteller och 
fräckare toner som svart och rött, 
tilltalar den såväl de minsta som de lite 
äldre. 

INTO THE WOODS
Precis som namnet 
antyder har man 
hämtat inspiration 
från skogen för 
denna härliga 
kollektion i sköna 
naturtoner. Ljuvlig 
design av löv, blommor 
och träddungar ger en genuin känsla av 
naturen. Ett fräckt mönster med fjädrar 
känns nytt och en murad vägg i flera 
färgställningar matchar fint i stilen.

UN BISOU DE MME PITOU 2
Ljuvliga tapeter med 
naturnära motiv i 
romantisk stil präglar 
denna kollektion 
som här kommer i 
en andra upplaga. 
Vackra blommor med 
duvor, fräscha bloms-
lingor med ekollon och 
nyckelpigor eller romantiska medal-
jonger med rosenbuketter.Färgerna går 
i ljusblått, rosa, mintgrönt och sand 
med accenter i guld eller ton i ton.

SKIN
En fantastisk kollek-
tion med ”skinn-
imitationer” i vinyl på 
non-woven. Här finns t 
ex mönster av zebra, 
leopard och andra djurimitationer, så 
verkliga att man måste ta på tapeten 
för att upptäcka att det är en imitation 
och inte riktigt skinn. En riktigt häftig 
kollektion i såväl naturtrogna som 
fräcka färger, t ex rött eller svart. 

KALKFÄRG FÖR  
NATURNÄRA INTERIÖRER

Den nya kalkfärgen Lady Minerals är 
tillverkad av äkta kalksten och är 

därmed en produkt som från grunden 
kommer från naturen. Färgen passar till 

släta innerväggar men också till 
eldstäder då den tål värme. Kalkfärgen 

kan också användas på ytor som är 
utsatta för slitage och där det finns en 
risk för vattenstänk men i de fall bör 
den kombineras med Lady Minerals 

Sealer.

Nya kollektioner 
från InTrade

Ytskyddsbeläggning
en är ett resultat av 
intensiv forskning, 
där Sto utnyttjat 
kunskapen om ett 
fenomen i naturen.
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Inspirationen till tapetkollektionen 
Curio är hämtad från naturens 
under och vidunderliga skönhet 
med mönster från glänsande 
mönstret Mineral med sin 
hexagonform och Quartz med sina 
skarpa linjertill det vackra 
botaniska tapetmönstret Seafern 
och mjukt marmorerade Zebra-
wood. Kollektionens färgsättning 
utgår från naturtoner som 
skimrande ostronskal och 
pärlemor tillsammans med olika 
matta nyanser av kalkvitt, grått 
och beige. 

Jobmans nya målarbyxa 
har modern passform. 

Benficka med blixtlås och 
ID-kortsfack. Förböjda 
knän och två höjder för 

knäskydden för rätt 
ergonomi.Målarbyxan är i 

ringspunnen polyester/
bomull har hög slitstyrka i 
kärnan av polyester och är 

omsluten av bomull som 
absorberar färg.

Produktnytt

En helt ny generation av strömfördelare: Festools 
nya SYS PowerHub kombinerar alla fördelar med 
en vanlig kabelvinda med Festools praktiska 
SYSTAINER-system. Den 10 meter långa kabeln 
håller sig på plats under transporterna och de fyra 
utvändiga 230 V-uttagen ger den frihet du behöver 
för dina elverktyg. Dessutom har vår nya SYS 
PowerHub ett invändigt eluttag där du till 
exempel kan ladda din mobiltelefon eller surf-
platta på ett säkert och skyddat vis.

ALCRO ARKITEKT
Under våren 2016 lanserar Alcro en 
helmatt akrylatfärg speciellt 
framtagen för det moderna huset. 
Alcro Arkitekt är en vattenburen färg 
som ger fasaden en lugn och mjuk 
karaktär och har en betydligt bättre 
täckförmåga och kulörhållning än 
traditionell slamfärg. Alcro Arkitekt 
lanseras med en färgkarta som 
innehåller åtta utvalda kulörer som 
gör sig extra bra på matta ytor, men 
kan brytas i alla tänkbara kulörer. 

Jobmans  
nya  

målarbyxa

SYS POWERHUB

COLE & SON 
LANSERAR CURIO
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Varm och torr 
arbetsmiljö, 
365 dagar om året

RN kroken är en patenterad lösning/konsoll 
för upphängning av presenning på 1 och1½ 
plans hus. Enkelt och snabbt monteras
presenningar på husets långsida och gavel 
och ger ett tätt skydd mot väder och vind.

0456-501 96      www.rnkroken.se

Här är vi som vet hur man gör!

Öppettider 
mån– fre: 
06:00–16:00 
norensfärg.se

Yrkesbutiken öppen för alla

FLINKS KAN 
FESTOOL Bromma • Globen 

Hornsberg • Sätra • Täby
08-13 12 10 • www.flinks.se

DEWALT KOLBORSTFRI  
GIPSSKRUVDRAGARE
DeWalt utökar sitt XR-sortiment med en 
gipsskruvdragare, DCF620. Maskinen har 
innovativ kolborstfri motor och har designats 
för maximal gångtid och pålitlighet i applika-
tioner såsom montering av gipsskivor 
och skivmaterial.

Med Crayon, den nya kollektionen 
från Eco Wallpaper, får du faktiskt 
mer än vad som kan anas vid en 
första anblick. Står du en bit bort 
säger dina ögon dig att den är 
avskalad, varm, naturlig och 
tveklöst enfärgad. Byter du 
perspektiv blir du varse hur Eco 
Crayons reliefyta skapar ett 
spännande spel med ljus och färg 
och frambringar oväntade 
skuggnyanser. Eco Crayon finns i 
37 färger som inspirerats av 
naturen, från subtila, vilsamma 
nyanser till livliga, energigivande 
kulörer.

VÄLJ RÄTT NYANS
När det är dags för ommålning av 
huset vet de flesta husägare vilken 
kulör de vill ha. Svårigheten kan 
vara att välja rätt nyans. Med 
Beckers nya färgkartor, som är 

indelade i kulörområden, hittar du 
enkelt rätt nyans till ditt hus.

ECO CRAYON 
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Stockholm
Färgcenter
Tomtebogatan 14

Vasastan
Stockholm 

Öppet: Mån-fre 06.30-18.00
Lördagar 10.00-14.00

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla  
hälsar er välkomna!

Tel: 08 - 86 03 50 • Fax: 08 - 99 90 03  info@eoc.se • www.eoc.se

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

Annonsera i 

Yrkesbutiken

eller Måleriguiden!

Ring 08-347690

eller mejla till 
per@malarmastaren.se

Annonsera i 

Yrkesbutiken

eller Måleriguiden!

Ring 08-347690

eller mejla till 
per@malarmastaren.se
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Målarmästare!
• Fler fönsterjobb till måleriet.
• Auktorisera Ditt företag.
Info:  Mobil: 0708-177 996
 Tel:     0470-777 996

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

Tel: 018-12 11 32   
Fax: 018-12 1133      
nordwind@telia.com              Hemsida:  www.nordwind.se

 www.nordwind.se

     Lätt!

f

Färgtillverkare

k

Konsultuppdrag/Data

f

Fönsterrenovering

l

Liftar
k

Kassor och kassasystem

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

Tel: 023-70 57 40, Fax: 023-351 48
www.faluvapen.com

Effektiv  
marknadsföring

Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till  
malarmastaren@comhem.se

Effektiv  
marknadsföring

Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl  
till malarmastaren@comhem.se

CARLSSON & CO AB 
Falkenberg

Tel 0346-845 30 • Fax 0346-102 01
www.carlsson-co.se

NYA OCH BEGAGNADE

SKYLIFTAR, FRÅN 12 M

mästaren
MÅLAR

Allt inom sprututrustningar

Wagner Spraytech Scandinavia A/S

www.wagner-group.se

Tomas Carlsson, tel 0723-232 276
Thomas Ståhl, tel 0733-442 455

TempSpray H 226 värmepaket
Reglering av temperaturen 20-60oC.

Kan monteras på alla Airless anläggningar

Dimmfri 
sprutning

f

Färgsprutor

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

Tfn: 08-447 56 00 • Tfx: 08-447 56 19
E-post: info@fhd.se

Hemsida: www.fhd.se

Brandskyddsfärger för trä och stål

logotype med vit text logotype med vit text

logotype med svart text logotype utan text

extra text som kan användas i samband med logotype

Logotypen för Eld&Vatten finns i tre utföranden. Med vit 
text, med svart text och utan text. 
Det finns två kompletterande textremsor som går att
använda som tillägg vid olika utföranden. 
Färgkoderna för logotypen är 
Lågan pantone1375 C 
 C      2
 M   55
 Y    95
 K      0
Vatten pantone 279 C
 C    75
 M   42
 Y      0
 K      0
Rekomenderad plotterfärg för bildekor m.m. 
Orange  8500-15 gelborange
Blå  8500-53 hellblau 

0303-65420
www.eldochvatten.se

Hyvelvägen 3
444 32 Stenungsund

Våra färger ger alltid ett snyggt resultat! 
Produkterna är väl testade och klarar höga 
brandkrav. Kan målas på tidgare målade  
ytor, vilket sparar mycket arbete! Nyhet!

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyler - kalkylprogram
Vi erbjuder marknadens mest attraktiva kalkyler,  

kalkylprogram, installation med utbildning!

Vi arbetar i hela Sverige! Utbildning sker i Stockholm.

Nyängsvägen 73, 146 30 Tullinge, Sverige
08-618 21 41 tel • 070-655 73 39 mob

www.bmkonsult.se • bm.konsult@telia.com

Pris- & Lathundsboken 
(online för: dator/mobil/läsplatta)

Telefon: 08-776 30 90
E-post: support@malerirad.se

www.MaleriRad.se   www.MrAnbud.se   www.MrPlanering.se

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90
www.MåleriRåd.se

Kalkyl / mängdsystem

Målerivärderingstjänst

Offert / anbudstjänst

Projekt / tidrapportering

Utbildning

Måleri prisböcker

Konsult / 
kalkyluppdrag
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

MÅLARE!
Var rädd om din hälsa!
Frisk, tempererad luft i ditt jobb förbättrar 
ditt välbefinnande. Dessutom blir torktiden 

kortare och jobbet snabbare färdigställt.
Wind-Box med sina 4 funktioner 

ger dig friskluft hela tiden, tar bort den 
förbrukade luften, värmer inkommande luft 

och torkar mycket effektivt.

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

s

Stegar och ställningar

v

Ventilation

HÅLLARE FÖR  
EASY-UP TAPETER

Svensktillverkad i borstat, rostfritt stål.

Återförsäljare: A Theorins Måleri
0705-44 10 88, Broaryd 

För extra skarpa färgkanter!

For best results.

T

Tejp och maskering

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

Vi för ett brett urval av:
• Ådrings- & marmoreringsverktyg
• Konstnärs- & dekorationspenslar

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

Tel: 0158-313 70 • Fax: 0158-314 70
E-mail: penslar@gnestapenseln.se
Hemsida: www.gnestapenseln.se

p

Penslar och spacklar mm

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

Välkommen!
Flex Scandinavia AB
Telefon: 054-52 20 00
www.flexscandinavia.se

1400 W. Många 
tillbehör. Finns 
med Ø125 eller 
Ø150 mm 
slipplatta.

SlipA och polerA
Trä, lackade ytor, 
sten och metall. 

SuprAFlex | Se 14-2
Gör ditt jobb enklare och snabbare!

målarmästaren_58x80mm.indd   1 2015-08-21   12.58

Proffsens val

Ligg kvar i sängen
en stund till!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu
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2°C

Hydro
Som gjord för det 
svenska vädret.

www.sigmafarg.se

Sigma Hydro är en revolutionerande fasad-
färg baserad på Hydro PLIOLITE® -teknologi. 

Sigma Hydro är lämplig för alla typer av 
mineraliska underlag och klarar både dåligt 
bundna underlag samt regn under torktiden.

Sigma Hydro lämnar ett kalkmatt utseende.
Sigma Hydro kan i kombination med Sigma 
Winterproof målas ned till 2° C och 90 % RF.
 
För mer info se www.sigmafarg.se
 
 

Tål lättare regn under 
torktiden

Extrem vidhäftning

Binder upp och förankrar 
smetande ytor
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POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på 
baksidan.

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

Vi vet att ytfinishen du lämnar efter dig är det viktigaste omdömet 
från dina kunder. Vare sig du behöver slipa de nyspacklade väggarna, 
handslipa en mindre yta, arbeta i en dammfri miljö eller ha rätt belys-
ning finns dessa hjälpmedel i Festools sortiment. 

Läs mer på www.festool.se eller besök din Festool-handlare. 

www.festool.se

Ytor, ytor, ytor...
Vilken yta du än behöver bearbeta finns hjälpmedel från Festool


