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JOTAPROFF Prima air är certifierad av Eurofins och 
är godkänd enligt Eurofins Indoor Air Comfort Gold. 
Eurofins är ledande i Europa på produkttester. 
Certifieringen uppfyller alla nationella krav på 
emission inom EU.

MIL
JØMERKET

NU 
KAN DU 
ANDAS IN.

 Luktar minimalt
 Ren akryl
 Elegant matt finish
 Suveräna påföringsegenskaper

JOTAPROFF Prima air är en luktsvag väggfärg 
baserad på 100% akryl. Den är utvecklad 
speciellt för yrkesmålare och ger dig en bra 
och behaglig arbetsmiljö. Dessutom gör de 
suveräna påföringsegenskaperna det lätt att 
få ett perfekt slutresultat. 

Prima air_Målarnas_ann_235x315.indd   1 16.09.14   13:28
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D

Björn Hellman 

Vd, Måleriföretagen i Sverige

en 1 januari 2015 var en historisk dag, 
eftersom måleribranschens båda bransch- 
och arbetsgivarorganisationer då gick ihop i 
en ny, stark och enad organisation, under 

namnet Måleriföretagen i Sverige. Ett drygt år har gått 
sedan dess och vi kan nu konstatera att samgåendet 
mellan ”gamla Måleriföretagarna” och ”gamla 
Målaremästarna” har blivit en stor framgång. Vi har 
tagit det bästa från de tidigare föreningarna och 
resultatet har blivit en stark organisation, som med 
stor kraft driver angelägna frågor för såväl små som 
stora företag inom måleri. Inte minst märks detta nu 
inför den stundande avtalsrörelsen, där det är en stor 
styrka att vi nu är EN enad organisation i våra 
förhandlingar! 

Som medlem i Måleriföretagen har du många 
fördelar, bland annat i form av högintressanta 
utbildningar och attraktiva rabattavtal. Dessutom kan 
vi hjälpa dig med kvalificerad rådgivning i frågor som 
rör kollektivavtalet, arbetsrätt, arbetsmiljö, entrepre-
nadjuridik med mera, där kostnaden för detta givetvis 
ingår i medlemskapet. Du får även möjlighet att 
använda vår ”Nöjd-Kund-Garanti”, som ger privat-
personer två års garanti på arbeten utförda av 
medlemsföretag. Det här är ett mycket bra och 
uppskattat säljargument för dig som arbetar mot 
privatkunder. Sist men inte minst – som medlem i 
Måleriföretagen får du dessutom tillgång till ett stort 
(och mycket trevligt!) nätverk inom måleri, där du 
kan diskutera aktuella branschfrågor med kollegor. 

Vill du veta mer om ett medlemskap hos oss i 
Måleriföretagen i Sverige så är du mycket välkommen 
att kontakta vår projektledare Elvira Nilsson. Du når 
Elvira per telefon 0770 93 90 97 eller via e-post 
elvira.nilsson@maleriforetagen.se.

En ny, stark och  
enad organisation!
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I Extreme Painting möter du proffsmålare som ställs 
inför unika utmaningar. För att klara av dem krävs 
produkter som levererar ett perfekt slutresultat. 
Särskilt populär är Nordsjö Professional 7 med sina 
ledande produktegenskaper:
• Suverän täckförmåga
• Goda appliceringsegenskaper och kort torktid
• Utmärkt kulöröverensstämmelse
Vill du veta mer om Nordsjö Professional och 
Extreme Painting? Gå in på nordsjoprofessional.se

Testa 
proffs-appen!

I vår nya app kan du se  
alla produkter, hämta datablad  
och prova kulörer direkt i vår  

unika Visualizer. 

Nyhet! 

EN MAN. 8 DAGAR. 6 500 KVM.  
4 PALL NORDSJÖ PROFESSIONAL 7. 
ETT EXTREMT MÅLERIPROJEKT.

289-0382_EP_annons_A4_TT.indd   1 2016-02-01   09:32
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Den 11–13 maj kommer Måleri-SM 
genomföras i Malmö. Vilka som tävlar 
där avgörs genom två SM-kvaltävlingar; i 
Umeå och i Stockholm. Den första 
avgjordes den 17-19 februari på Nolia-
mässan i Umeå. Deltävlingen i 
Stockholm går av stapeln den 
16-18 mars på Heron City 
i Kungens kurva, söder 
om Stockholm.

Nio deltagare kom till 
start i den tjugo timmar 
långa tävlingen, fördelat 
på tre dagar. Varje 
deltagare fick sitt egna 
tävlingsbås där en rad förutbe-
stämda moment skulle utföras, 

granskas av domarna och sedan poäng-
sättas utifrån helhetsintryck, precision, 
utförande och teknik. Domarna tittar 
också på den tävlandes förmåga att 
fokusera, kommunicera, ta initiativ och 

hålla ordning och reda.
Efter tre intensiva dagar stod 
det klart att Laura Silva 
Mänty fick högst poäng och 
vann deltävlingen , Erica 
Nilsson kom tvåa, Sara 
Löwenstein trea och Elina 
Salo knep fjärdeplatsen. 

Dessa fyra är därmed  klara 
för finalen i Malmö.  
– Det var jättekul att det gick 

så bra för oss från Bolandgym- 

Det blev fyra tjejer som knep de första finalplatserna på Måleri SM 
under den tjugo timmar långa kvaltävlingen i Umeå 17-19 februari. 
Laura Silva Mänty, Erica Nilsson, Sara Löwenstein och Elina Salo 
får åka till Malmö i maj och där möta de fyra finalister som tas ut i 
den andra SM-kvaltävlingen i Stockholm 16-18 mars samt de två 
som därefter har högst poäng från de två deltävlingarna.

Tävlingstid: 20 timmar 
Tema: ”urban”
1. Fri dekorationsmålning, max 10 
poäng. 
2. Tapetsering, max 10 poäng. 
3. Målning av snickerier och dörr, max 
20 poäng. 
4. Färgnyansering, max 7 poäng. 
5. Bildöverföring och schablonering, 
max 29 poäng. 
6. Design, max 13 poäng. Domarna 
bedömer hur väl tapet, snickerier och 
den fria dekorationen harmoniserar 
samt hur väl den tävlande har lyckats 
väva in temat ”urban” i sitt bidrag. 
7. Helhet och yrkesprofessionalism, 
max 4 poäng. 
8. Hastighetstävlingar, max 2 poäng
Vid bedömningen tar domarna inte 
bara hänsyn till det slutliga resultatet, 
utan även till hur bra den tävlande är 
på att fokusera, ta initiativ, kommuni-
cera, hålla ordning och reda, etc. 

   TÄVLINGSMOMENT OCH POÄNG    

Från vänster: Laura Silva Mänty,  
Erica Nilsson, Sara Löwenstein och Elina Salo.

Vinnaren. Laura 
Silva Mänty.

Läs mer på sidan 8 >>
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● Tom Eklund, 18 år från Blåsmark 
som går på Strömbackaskolan i Piteå
● Pontus Wixner, 19 år från Piteå 
som går på Strömbackaskolan i Piteå
● Erica Nilsson, 18 år från Råneå 
som går på Strömbackaskolan i Piteå
● Maja Norberg, 16 år från Lit som 
går på Jämtlands Gymnasium i Öst-
ersund
● Kajsa Ericsson, 17 år från Öster-
sund som går på Jämtlands Gymna-
sium i Östersund
● Sara Löwenstein, 20 år från Timrå 
som är lärling på Sandå Sundsvall AB 
i Sundsvall
● Laura Silva Mänty, 18 år från Upp-
sala som går på Bolandgymnasiet i 
Uppsala
● Elina Salo, 19 år från Almunge som 
går på Bolandgymnasiet i Uppsala
● Sebastian Kivelä Blom, 18 år från 
Uppsala som går på Bolandgymna-
siet i Uppsala

    TÄVLINGSDELTAGARE SM-KVAL 1                    

2

3

4 5

Tom Eklund

Erika Nilsson.

Sara Löwenstein.

Laura Silva Mänty

Elina Salo

Erica Nilsson

1

2

3

4

nasiet och jag är ju självklart 
jättenöjd. Det var skönt för jag var 
lugn och inte speciellt nervös utan 
tänkte att ”jag gör vad jag kan”, 
berättar Laura och fortsätter:

– Jag hade ingen jättetydlig plan 
utan körde bara på. De enda 
deadlines som fanns var att den fria 
dekorationen och tapetseringen 
skulle vara klar den andra dagen. Till 
finalen kommer jag öva mer på 
bildöverföring för det momentet är 
svårt och tar tid. För övrigt så 
kommer jag och Elina träna på. Där 
har vi nog en fördel som kan träna 
tillsammans och peppa varandra.

Marknadsförde yrket
Kvalet i Umeå arrangerades samtidigt 
som gymnasiemässan på Noliamässan, 
ett perfekt tillfälle att marknadsföra 
yrket och Laura berättade att det kom 
en hel del intresserade ungdomar med 
frågor och som ville ta bilder.

Projektledare Jonas Fornelius på 
Måleribranschens Yrkesnämnd var 
nöjd efter kvalet i Umeå;

– Att tävla i Måleri-SM är tufft, 
både mentalt och fysiskt. Samtliga 
tävlande i Umeå har kämpat hårt 
under de tre tävlingsdagarna. De fyra 
finalisterna kan nu pusta ut en kort 
period, därefter startar deras 
uppladdning för SM-finalen.

Text: Marie Hansson 
Foto: Torbjörn Jacobsson 

 och Jonas Fornelius

1

6

5

6
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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

Målning och tapetsering var den tredje 
mest efterfrågade tjänsten inom rot och 
rut på marknadssajten Offerta.se under 
2015. Det visar en undersökning som 
Offerta själva gjort.

I topp hamnar badrumsrenovering, 
följt av flyttstädning, målning och 
tapetsering, hemstädning och elinstalla-
tion. Även vvs, rör och gas, köksrenove-
ring, golvslipning, altan och uterum samt 
takläggning kvalar in på tio-i-topp-listan.
Under 2015 betalade Skatteverket ut 
drygt 23 miljarder kronor i rot- och 
rut-avdrag, varav närmare 20 miljarder i 
rot. Det är en ökning med nästan 17 
procent jämfört med året innan.

Nu lanseras ett förenklat tillvägagångssätt 
för att miljöcertifiera byggnader enligt 
Miljöbyggnads standard. Det innebär att 
liknande byggnader hos en och samma 
fastighetsägare eller byggherre i fortsätt-
ningen kan granskas gemensamt. Där-
igenom sparas både tid och pengar.

Den 13 april arrangeras dagkonfe-
rensen Nordic Retail Summit på 
Kistamässan i Stockholm. Temat är 
de nya lagkraven på elektroniska 
personalliggare vid om- och 
nybyggnad som infördes den 1 
januari 2016. På programmet står 
bland annat genomgång av den nya 
lagen och dess tillämpning, Skatte-
verkets kontroller, rådgivning, 
inspirationsföreläsning och fråge-
stund med systemleverantörer.

Konferensen arrangeras av 
Easyfairs tillsammans med Svensk 
Handel och Byggbranschen i 
Samverkan.

Aktuellt

Målare, kockar, bussförare, 
lastbilsmekaniker, låssmed, 
socialsekreterare och undersköter-
skor är exempel på yrken med goda 
jobbmöjligheter i Sverige. Men 
många arbetsgivare har mycket 
svårt att hitta rätt kompetens. 
Antalet anställda beräknas öka 
under 2016. Arbetsgivarna behöver 
anställa nya personer för att ersätta 
dem som går i pension. Som tidigare 
är behoven störst inom vård, skola 
och omsorg. Men även inom mer 
tekniska yrken inom ekonomi, 
transport och tillverkning råder det 
stora brister. 

– Den som investerar i sig själv i 
form av utbildning och körkort 
ökar mångfalt sina chanser att få ett 
jobb. I vissa fall kan det räcka med 
en avslutad gymnasieutbildning, 
men självklart ökar attraktionskraf-
ten på arbetsmarknaden för den 
som har en eftergymnasial utbild-
ning, säger Bitte Lyrén, arbetsmark-
nadsanalytiker. 

Nyligen blev den nya inredningen klar i 
tillbyggnaden i Arrheniuslaboratoriet vid 
Stockholms universitet. Byggnaden, som 
samlar all verksamhet inom den biologiska 
sektionen vid universitetet, består av kontor, 
hörsalar, utbildningssalar, studentpentry, 
matsal och informella läsmiljöer.

Arkitema Architects, som står bakom arbetet, 
har velat skapa hållbara miljöer med ett starkt 
uttryck och personlighet. Det innebär bland 
annat stort fokus på de ytor eleverna tillbringar 
tid mellan schemalagda studier, i form av 
kreativa zoner för social tid, fokuserad tid, 
rörelse och reflektion. Starka accentfärger, 
karaktärsfulla möbler och snickerier och en 
tydlig koppling mellan interiör och exteriör 
präglar den nya inredningen.

  Utbildning är nyckeln  
  till många yrken  

  Konferens om nya  
  lagkraven på elektroniska  
  personalliggare  

Järntorget har tillsammans med 
Besqab AB tecknat avtal om 
förvärv av byggrätter i Lövhol-
men vid Liljeholmsviken. Säljare 
är Cementa AB, del av den tyska 
koncernen HeidelbergCement, 
som har bedrivit verksamhet på 
området sedan 1940-talet.  Det 
aktuella området ligger vid 
vattnet i nordvästra Liljeholmen. 
Närliggande kommunikationer 
med tunnelbana, tvärbana och 
bussar finns inom endast några 
minuters gångavstånd. Lika nära 
ligger köpcentrumet Lilje-
holmstorget med butiker, restau-
ranger och gym.

Färgstarkt och  
hållbart laboratorie

 Enklare regler för certifiering 
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Anders och Henrik Schuldt bytte 
pressade arbetscheman och 
bilköer i Stockholm mot östgöt-
ska bondgårdar och milsvida 
slätter. Och flytten har blivit ett 
riktigt lyft för företaget. 

Vägen till Kallhälls måleri går längs 
krokiga vägar, genom kyrkbyar och över 
snötäckta åkrar. Precis intill Svartån 
ligger Anders Schuldts 1800-talsgård som 
numera också huserar företagets kontor 
och verkstad. Kontrasten mot storstaden 
och Stockholmsförorten Kallhäll är stor. 

– Det är klart att det är en stor skillnad 
mot hur det var innan. Jag minns att jag 
under en arbetsdag i Stockholm åkte 
mellan jobb i skatteskrapan och Nacka 
Forum. Bara att hitta parkeringsplats var 
en utmaning, säger Anders.

Kallhälls måleri är ett familjeföretag 
som startades av Anders och Henriks 
pappa Peter för 23 år sedan. Att sönerna 
skulle gå i sin fars fotspår var inte 
självklart från början, trots att de vuxit 
upp med både far, farfar och morfar i 
måleribranschen. Både Anders och 
Henrik gick jordbruksgymnasium men 
började efter studierna som lärlingar hos 
sin far. I företaget lärde de sig både 
företagande och hantverket från grunden. 
För några år sedan började Anders och 
hans sambo längta bort från storstadsli-
vet och tog beslutet att flytta till sambons 
hemtrakter i närheten av Skänninge. 
Anders öppnade en östgötsk filial för att 
kunna fortsätta arbeta för företaget. När 

Läs mer på sidan 14 >>
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Tekniker. Kallhälls måleri 

använder både traditionella 

och moderna tekniker. Anders 

och Henrik uppskattar 

variationen som olika slags 

uppdrag ger.  
 FOTO: KALLHÄLLS MÅLERI

Penslar. I verkstaden finns flera 

specialpenslar, bland annat 

för att göra marmoreringar.
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pappan senare lade ner sin del av 
verksamheten flyttade även Henrik ner till 
Skänninge för att han och Anders skulle 
kunna driva företaget tillsammans. 

Flytten har de inte ångrat. De har etablerat 
sig snabbt och omsättningen har ökat. 

– Personer i vår närhet har påpekat att 
det nästan gått för snabbt. De tycker att 
vi kommit lindrigt undan, säger Anders 
med ett skratt.

Att flytten blivit lyckad förklarar 
bröderna med att det är färre storskaliga 
byggprojekt och mindre prispress på 
landet. Dessutom har både den lokala 
måleributiken och lantbrukare i familjens 
närhet tipsat potentiella kunder om dem. 

– I Stockholm var det hård konkurrens 
om jobben och vi arbetade enbart mot 
byggföretag och med fasta priser. Här kan 
vi ofta arbeta på löpande räkning och ta 
betalt för den tid vi lägger ner, säger de.

Nya möjligheter
Den nya lokaliseringen har också öppnat 
upp möjligheter att arbeta med ett stort 
intresse –  kulturbyggnader. Anders och 
Henrik spänner bland annat papptak och 
målar med traditionella färger och 
tekniker, främst med linoljefärg och 
limfärg som blandas på plats. Under 
somrarna renoverar de dessutom gamla 
fönster, på plats eller hemma i verkstaden. 
Att det finns en marknad för traditionella 
metoder i denna del av Östergötland 
beror enligt bröderna på att det inte finns 
så många som arbetar med traditionella 
tekniker här. Dessutom finns det många 
stora gårdar som varit i samma familjers 
ägo i generationer. Ägarna är historiskt 
intresserade och vill bevara den ursprung-
liga stilen. 

– Jag upplever att marknaden är öppen 

för nya aktörer här. I storstadsregionerna 
är det mestadels slott eller offentliga 
byggnader som ska restaureras. Där har 
förvaltarna ofta sina sedan länge uppar-
betade kontakter, säger Henrik.

Anders och Henrik samarbetar med en 
av landets mest erfarna dekorationsmå-
lare, Tommy Spjuth. Han finns i Värnamo 
men kommer upp när vägg- eller takmål-
ningar ska restaureras eller vid andra 
uppdrag som ställer höga krav på 
konstnärlighet. 

– Vi har lite kvar att jobba på när det 
gäller just den konstnärliga biten, då är 
det bra att vi kan kalla  in ett riktigt 
proffs, säger Anders. 

Svårt att hitta personal
Fördelarna med att flytta ut på landet har 
varit många, men allt har inte varit 
enklare. Kallhälls måleri vill växa men det 
är svårt att hitta personal. Målarutbild-
ningarna i regionen har få elever och det 
råder stor konkurrens om studenterna. 
Idag har företaget en anställd målare, men 
det behövs två till för att kunna åta sig 
alla uppdrag. Tanken är att de anställda 
ska kunna sköta merparten av det 
moderna måleriet medan Anders och 
Henrik kan koncentrera sig på de 
uppdrag som kräver kunskaper om 
traditionella tekniker.

I väntan på rätt personal har de valt att 
tacka nej till uppdrag. 

– Vi tänker att det är bättre att avstå 
från uppdrag än att skýnda på och kanske 
anställa någon som inte känns helt rätt. Vi 
är ett litet företag så det är extra viktigt 
att hitta människor som passar in och 
som vi kan lita på.

Text och foto: Kristina Mörck

Färgburkar. Kallhälls 

måleri har ett stort 

lager av linoljefär-

ger för att själva 

kunna bryta till rätt 

nyans.

Traditioner. Anders och 

Henrik Schuldt tycker att 

det är viktigt med 

målartraditioner. Båda 

har gesällbrev och målet 

är att de även ska ha 

mästarbrev inom kort.  

Skrapa. Anders skrapar färg från 

en fönsterbåge från 1800-talet. 

Sedan ska den kittas och målas 

om. I sommar kommer Kallhälls 

måleri bland annat renovera 

originalfönster på Grönlunds 

säteri utanför Boxholm.

1 2 3
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I slutet av januari anordnades Måleriföre-
tagen i Sveriges första kongress. Omkring 
200 medlemsföretag från hela Sverige 
samlades under två dagar på City Confe-
rence Center i Stockholm för att diskutera, 
debattera, inspireras och utbyta erfarenhe-
ter. Rickard Olsson var moderator under 
hela evenemanget, och knöt verkligen ihop 
dagarna med bravur.  

På agendan stod naturligtvis sedvanliga 
kongressförhandlingar där man bland an-
nat utsåg nya Sverigestyrelsen och behand-
lade inkomna motioner. Dessutom var för-
handlingsledningen - bestående av Stefan 
Olsson, förhandlingsordförande, och Rolf 
Bladh, förhandlingschef - på plats för att 
informera om läget i pågående avtalsför-
handlingar. Det kunde konstateras att det 
kommer att bli tuffa förhandlingar men 
att vi står väl rustade - både som ny, enad 
organisation men också att vi är starka i 
och med vårt samarbete med arbetsgivar-
na inom byggsektorn. Björn Hellman, vd 
Måleriföretagen, informerade om året 
som gått och sammanfattade arbetet i den 
nya organisation som mycket framgångs-
rikt. 

De formella delarna varvades med dis-
kussioner och föreläsningar. Den röda trå-
den var teknologi och robotisering, och 
hur förändringar i vår omvärld direkt och 

på längre sikt, förändrar vår marknad. Vi 
fick bland annat lyssna till Claudia Ols-
son, teknologstjärna och rådgivare till 
framtidsuniversitetet Singularity på NASA 
Ames i Silicon Valley, som bland annat be-
rättade om robotar som redan finns idag 
och hur måleribranschen bäst kan förebe-
reda sig inför framtiden. Vi fick också träf-
fa Per Schlingmann, tidigare partisekrete-
rare och kommunikationschef för Nya 
Moderaterna, som talade om vikten av att 
hänga med i teknologiutvecklingen – och 
värdet i att ta vara på möjligheterna som 
öppnar sig. Dessutom fick vi stifta bekant-
skap med Goliat – en livs levande robot 
från Linköpings Universitet, som både 
kunde dansa, måla och uttrycka känslor. 
Det var många i publiken som ville ta med 
honom hem. 

Dagarna avslutades med en fantastisk 
middag i storslagna Skeppsholmskyrkan. 
Livebandet var lysande och fick hela för-
samlingen att släppa loss rejält. 

Alla medarbetare på Måleriföretagen i 
Sverige vill rikta ett stort tack till våra 
medlemmar som förgyllde våra viktiga 
kongressdagar. Vi hoppas att ni är lika 
nöjda som vi! För er som inte hade möjlig-
het att vara med finns en dokumentation 
att ta del av på vår webbplats www.male-
riforetagen.se.

MåleriföretagenPå gång 
inom

Tack till alla  
medlemmar för en 
lyckad kongress

1

4 5 6
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Omkring 200 medlemsföre-
tag från hela Sverige 
samlades i City Conference 
Center i Stockholm för att 
delta vid Måleriföretagens 
kongress

Per Schlingmann, en av 
grundarna till Nya Modera-
terna, berättade både om 
partiets resa och gav nya 
insikter i hur vi ska förhålla 
oss – och välkomna 
möjligheterna som öppnar 
sig i vår snabbt föränderliga 
omvärld. Här tillsammans 
med Rickard Olsson som 
var på topp!

Måleriföretagens ordföran-
de Jörgen Bergqvist hälsar 
välkommen

Fredrik Löfgren från 
Linköpings Universitet hade 
med sig roboten Goliat som 
både kunde måla och 
dansa. Goliat gjorde 
verkligen succé!

Björn Hellman, vd på 
Måleriföretagen, berättar 
om det gångna året och 
summerar 2015 som 
mycket framgångsrikt för 
vår nya, enade organisation.   

På fredagskvällen samlades 
alla deltagare för galamid-
dag i storslagna Skepps-
holmskyrkan. Livebandet 
the Soul Company spelade 
och sjöng. En fantastisk 
avslutning på lyckade 
dagar!

Du har väl inte missat att Måleriföreta-
gen nu har en egen podcast!  En podd 
för dig som driver, eller vill starta, 
måleriföretag. En podd är en ljudfil 
som du laddar ner över internet. Ladda 
ner vår podd  #Målpodden, via din 
podcasterapp på din smartphone och 
lyssna till  intressanta avsnitt om hur 
du tex kan bemöta en missnöjd kund 

eller hur du kan utveckla 
din verksamhet.  Du kan 
också lyssna på Målpod-
dens avsnitt via vår webb, 
gå in på: www.malerifore-
tagen.se/malpodden.  Där finns också 
en instruktionsfilm om hur du gör för 
att ladda ner vår podd till din smart-
phone. Trevlig lyssning!

#Målpodden

4

5

6

3

2

2 3

1

Under kongressen 

utsågs nya Sverigesty-

relsen. Från vänster i 

bild: Glenn Kellerson, 

Lars-Erik Jonsson, 

Jonas Karlsson, 

Jörgen Bergqvist, 

Cennet Johansson, 

Roland Johansson, 

Johan Trygg, Stefan 

Olsson, Douglas 

Rosell. Saknas på 

bilden: ClasGöran 

Carlsson.

Styrelsen ska arbeta 

för att främja 

Måleriföretagens 

syften och i samråd 

med Svenskt 

Näringsliv handlägga 

kollektivavtalsfrågor 

inom Måleriföretagens 

område. Styrelsens 

uppgift är också att 

fastställa Måleriföreta-

gens strategiska mål.
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Varje år utser Pantone Årets färg men 
för 2016 har man valt ut två kulörer; 
Rose Quartz, en ljusrosa kulör och 
Serenity som är himmelsblå. 

– Pantone-färgerna Rosenkvarts och 
Fridfullhet är ett perfekt val för 2016, 
säger Louise Klarsten, vd ColourHouse, 
blekrosa och ljusblå är stora färger för 
mode och inredning och Design 
levererar igen precis vad världen 
behöver, det ljusa positiva uttrycket med 
en hint av de två nyanser många älskar, 
första gången som vi ser pasteller som 
årets färg/färger!

Tanken är att de ska användas 
tillsammans för att skapa en balans 
mellan kallt och varmt samt frambringa 
ett lugn och en skön harmoni i en 
annars orolig tid. Valet av färger 
utmanar även den traditionella synen på 
kulörer och lyfter härmed fram en mer 
unisex färgpalett.

ENTREPRENADINDEX för husbyggnad och anläggning Underentreprenader (material, löner m.fl. kostnader. Januari 2011 = 100

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

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

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

Källa: Byggindex

Happy Tammsvik tar ut svängarna och 
målar världen med färg och fantasi. På 
senaste tiden har man förstärkt sitt happy 
koncept genom att svepa med penseldra-
gen över hotellrummen i det charmiga 
Torpet. 

Hotellrum 114 och 115 på Happy 
Tammsvik har alltid varit speciella 
eftersom de utgör det lilla röda 
torpet med vita knutar. Utåt sett är 
det fortfarande ett traditionellt torp 
men inuti döljer sig numera ett eget 
litet Villa Villekulla. En färginjek-
tion med lekfulla detaljer och 
ovanligt sköna sängar – där det går 
utmärkt att somna med fötterna på 
huvudkudden.

– Vi vill vrida lite på verkligheten och 

utmana föreställningar, i syfte att väcka 
nya kreativa idéer som kan generera 
affärsmässigt resultat, säger hotelldirek-
tör Ulrika Bergström.

Interiören har fått helt ny färgsätt-
ning och väggarna har klätts med 
fantasifullt mönstrade tapeter. Flaming-
os står på rad och blommor i regnbå-
gens alla färger spirar längs gula 
dörrkarmar. De nya sängarna pryds av 
rosa sänggavlar och mitt på golvet står 
en ensam kandelaber. 

– Oftast har sovrum neutrala färger 
men här har vi tagit ut svängarna för 
att ge en helhetsupplevelse, säger Ulrika 
Bergström.

Allt Måleriarbete är utfört av 
Franssons Måleri.

Nydesignade hotellrum
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Den Småländska  
arbetskraften.
Den bästa arbetskamraten är inte  

den du tror. Den är den med mjuk 

och följsam borst, bra spänst och 

hög färgupptagning. Det är den med ett 

rostfritt bleck och ergonomiskt skaft. 

Där har du din bästa arbetskamrat. 

Någon att lita på som alltid levererar 

när du kräver ett perfekt slutresultat. 

Vi kallar det för Småländsk arbets-

kraft. Du kallar det för pensel. Hur som 

helst så hittar du penslarna och våra 

andra måleriverktyg hos väl sorterade 

färg butiker över hela landet. 

Vår erfarenhet är din trygghet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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!

Den internationella arkitek-
turfestivalen Open House, 
som finns i ett 30-tal städer i 
världen inklusive New York, 
London och Rom, kommer nu 
till Stockholm. Festivalen, som 
går av stapeln den 7-8 okto-
ber, syftar till att öppna upp 
stadens intressantaste arkitek-
tur gratis för medborgarna för 
att stimulera till delaktighet 
och debatt kring vår gemen-
samma stadsmiljö.

Aktörer som fastighetsägare 

och entrepenörer som har nå-
got spännande objekt de vill 
visa upp, gammalt som nytt 
och alltifrån en byggnad till en 
tunnel eller park, välkomnas 
som utställare.

Open House Stockholm är 
en ideell förening grundad av 
Stockholms Byggnadsfören-
ing, Stockholms Arkitektför-
ening, Samhällsbyggarna och 
Samhällsbyggnadslänken. 
Evenemanget är tänkt att bli 
årligen återkommande.

En fasad i tegel, där varannan sten ligger djupare för att skapa 
en spännande struktur. Tegel som följer med in i lobbyn och 
kombineras med svart stål, rostfritt, blottade ventilationsrör 
och obehandlad rå betong samt en varm, ombonad och lite 
lyxig inredning. Det är vad som möter besökarna på nyöpp-
nade The Winery Hotel i Solna.

Bakom designen står Jan Söder, Lina Östlundh och Archus 
Arkitekter, som beskriver stilen som ”industriell elegans” och 
”avslappnad perfektion”.

The Winery Hotel har specialiserat sig på vin och vinproduk-
tion. Hit importeras druvor från Italien, som pressas till 
hotellets egna vin. Här finns också många andra viner importe-
rade från hela världen. Hotellets gäster kan delta i vinprov-
ningar, arrangerade av hotellet eller på egen hand.
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  Ny arkitekturfestival i Stockholm  
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I slutet av förra året hölls 
”Welcome to Sweden Basket-
ball” i Sjumilahallen, en 
basketturnering för ensam-
kommande flyktingbarn, 
arrangerat av Västra Hisingen 
basket med stöd av Sätt färg 
på Göteborg och Bostadsbo-
laget. 

Basketturneringen riktade sig till 
både tjejer och killar från 13 år 
och uppåt, som fick anmäla sig i 
lag om fyra. Västra Hisingen 
basket är sedan tidigare med i 
Svenska Basketförbundets projekt 
Välkommen hit där 
ensamkommande flyktingbarn 
får komma och testa på att spela 
basket.

– Det var i samband med det 
som jag kom på idén att skapa en 
turnering. Vi har som mål att ge 
ungdomar i området en aktiv och 
meningsfull fritidssyssla så 
turneringen låg helt i linje med 
det, säger Ali Tabrizi, sportchef 
på Västra Hisingen basket.

Ett behov av att mötas
Ungdomarna som kom fick 
tillsammans med ett par av 
Västra Hisingens egna basketlag, 
en härlig dag med basket, måleri, 
umgänge, mat och till och med en 
DJ som höjde stämningen.

– Det var första gången vi 
gjorde detta, och vi ser fram emot 
att göra det igen och göra det 
ännu bättre. Vi tror att det finns 
ett behov av den här sortens 
aktiviteter, där barn och ungdo-
mar får mötas och idrotta tillsam-
mans, säger Ali.

Världens längsta konstverk
Ungdomarna fick även måla 
vimplar för Sätt färg på Göteborg 
till det som kommer bli världens 
längsta konstverk 2021 när 
Göteborg firar 400 år.

– När skola, näringsliv och ide-
ellt föreningsliv går samman så 
blir det ett väldigt spännande 
möte. Vi ser fram emot ett fortsatt 
samarbete, säger Ali.

Siffrorna pekar uppåt i Göteborg, 
väldigt mycket uppåt. För dem som 
har jobb…

Om ett par år kommer det att vara stor 
brist på hantverkare inom byggbranschen 
i Göteborg. Bristen finns redan idag inom 
många byggyrken och kommer att tillta 
ytterligare. Flera stora infrastrukturpro-
jekt, kraftigt ökat bostadsbyggande och 
mycket pengar i kassorna hos dem som 
förvaltar hus skapar en ökad efterfrågan 
på hantverkare.

Parallellt med detta går tre tusen 
ungdomar på försörjningsstöd och vill 
inget hellre än att komma ut och arbeta. 
Systemet hackar en hel del med andra 
ord.

Jag är optimistisk och vill se detta som 

en unik möjlighet att åstadkomma en stor 
förbättring. Vi inom både det privata och 
det offentliga måste hitta vägar fram till 
permanenta anställningar för unga. Unga 
i Sverige har idag svårt att få sitt första 
riktiga jobb. Tröskeln till en anställning är 
hög med de krav som arbetsmarknaden 
ställer, och har man inte ett kontaktnät 
med sig hemifrån är det ännu svårare. Vår 
uppgift i projektet är att hjälpa ungdo-
marna över denna tröskel, med uthållig-
het, lokalkännedom och inspirerande 
uppgifter.

Under de två år som Sätt färg på 
Göteborg har pågått har vi skapat en hel 
del arbetstillfällen. Men i förhållande till 
hur många unga som finns tillgängliga 
och redo är det bara ett nålstick. Nu tar 
vi ett nytt tag för att skruva upp voly-

Nu går det att besöka ytterligare en 
permanent muralmålning i Hammar-
kullen. Målningen är en del av ett 
konstprojekt, anordnat av Hammar-
kullen 365, där lokala ungdomar 
bjuds in för att måla sin stadsdel och 
på så sätt bidra till ökad trivsel. 
Liksom förra året har man bjudit in 
konstnärer från Mexiko att handleda 
och stötta. 

Ungdomar från Hammarkullen och 
grannstadsdelar har under projektet 
deltagit i workshops för att sen tillsam-
mans måla upp en väggmålning nära 
Hammarkulletorget. Bland annat deltog 
två nyanlända ungdomar från Afghanistan 
i målandet. Muralmålningen tog två 
veckor att genomföra och stod klar i 
början av oktober.

– Jag var med och målade för att jag 
ville visa och påminna om allt fint som 
finns i Hammarkullen. Målningarna kan 
vara en symbol för allt positivt i vår 
stadsdel, säger My Wikström, en av 
ungdomarna som deltagit i projektet.

Detta är tredje omgången projektet hålls 

och de tidigare muralmålningarna har fått 
mycket positiv respons. Första gången var 
för knappt ett år sedan med hjälp av 
konstnärerna Fernando Ortiz och Luis 
Safa från Mexiko, den andra skedde i 
våras med handledning av konstnären 
Pernilla Persson Jahangiri. Nu i september 
var de mexikanska konstnärerna Arturo 
Munguia, Fernando Ortiz och Juan 
Ledezma tillbaka igen.

– Det som är så spännande med att 
jobba med ungdomarna är att se hur en 
mix av kulturer kan skapa ett kollektivt 
verk som tilltalar alla som bor i Hammar-
kullen, säger konstnären Arturo Munguia

Uppskattat projekt
Muralmålningarna är ett av de tillväga-
gångssätt som Hammarkullen 365 
använder för att visa upp det rika 
kulturutbud som finns i Hammarkullen, 
något som uppskattas av närboende och 
av ungdomarna.

– För mig är färg att känna lycka, 
spänning och glädje. Jag mår bra och är 
omgiven av glada människor, säger 
deltagaren Gabriela Vargas.

Basket och  
delaktighet
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Sätt färg på Göteborg, ett 
samarbetsprojekt av 
måleriföretagen i Sverige 
som en del av Göteborgs 
400-årsjubileum 2021, har 
beviljats bidrag från 
Europeiska socialfonden 
(ESF). Pengarna ska bland 
annat användas till att öka 
sysselsättningen bland 
unga arbetslösa.

– Vi är både glada och stolta 
för ESFs beslut. De insatser för 
arbetslösa ungdomar i utsatta 
områden som vi har genomfört 
småskaligt sedan 2014, kan vi 
nu intensifiera och skala upp. 
Vi räknar med att hundratals 
ungdomar ska få chansen till 
riktiga arbeten. säger Erling 
Zandfeld, projektledare Sätt 
färg på Göteborg.

Fokusområden för Sätt färg 
på Göteborg är Angered och 
Östra Göteborg. Därifrån 
kommer projektet att rekrytera 
arbetslösa ungdomar för 
praktik inom grundläggande 
byggnadsmåleri samt utförande 
av dekorativt måleri på vägen 
till Göteborgs 400-årsjubileum 
år 2021. Fokus kommer i första 
hand ligga på sträckningen 
Kulturhuset Blå Stället till Röda 
Sten Konsthall.

– Med bidraget som vi nu är 
beviljade från EU kommer vi 
kunna sätta många fler 
ungdomar i arbete tack vare 
måleripraktik som får arbetsgi-
vare och arbetslösa att komma 
närmare varandra, men vi 
kommer också arbeta med att 
bygga broar mellan stadsde-
larna i Göteborg. Som en ren 
bonus i detta kommer dess-
utom Göteborg bli en mycket 
färggladare stad inför 400-års-
jubileet år 2021, säger Erling 
Zandfeld.

Bakom projektet står 
Måleriföretagen i Sverige, 
Göteborgs 400-årsjubileum, 
Framtidskoncernen, Arbets-
marknad och vuxenutbildning 
Göteborg stad och Arbetsför-
medlingen Angered.

EU-bidrag till 
färgprojekt

merna ordentligt. Den 19 oktober 
lämnade vi in en ansökan om bidrag till 
Europeiska socialfonden. Under tre år, 
från våren 2016, planerar vi att skapa 
praktik för hundrafemtio unga vuxna. 
Genom samverkan med Arbetsförmed-
lingen, Arbetsmarknaden, Vuxenutbild-
ningsförvaltningen och alla de kommu-
nala bostadsbolagen kan vi erbjuda både 
praktik, validering och vuxenutbildning. 
Dessutom är tio faddermåleriföretag, en 
lång rad av lokala nätverk och initiativ 
med och stöttar.

Utöver det rena jobbskaparprojektet 
har vi också ansökt om medel från 
Allmänna arvsfonden för att kunna ge 
ytterligare trehundra ungdomar kul 
pröva-på-aktiviteter, där de medverkar i 
förnyelsen av staden. Jag hoppas det ger 

en kick till vidare studier inom estetiska 
eller praktiska yrken, och vi kan dessutom 
säkert hitta några duktiga blivande 
hantverkare.

Vi kombinerar detta jobbskapande med 
färgglädje. Både tillfälliga och permanenta 
målningar gör det möjligt för alla boende 
i Göteborg att bli delaktiga i vägen mot 
stadens 400-årsfirande. Tillsammans med 
Göteborg 2021, Kulturförvaltningen med 
flera ska vi under de kommande åren 
fortsätta vår samverkan med lokala 
projekt ute i stadsdelarna och stora event 
i stadens centrum. Mycket kraft kommer 
att läggas på inventeringar, för att hitta 
bra projekt som inte tränger undan 
ordinarie arbetsmarknad. Måleriprojekt 
som alla kan vara stolta över.

Text: Erling Zanderfeld
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Den 12 januari startade fem målare resan till 
Kenya och Namanga för att måla AIC skolan. 
Samtliga skolor som vi målar är kommunala/
statliga skolor. Det är i dessa skolor som de 
fattiga massajbarnen utbildar sig.

Målargänget till årets resa var; Per Atman-
der, Målarmäster i Karlshamn AB , Ulrika 
Birkflo, KP Måleri AB Göteborg, Jan E 
Göransson, (pensionerad måleriföretagare) FC 
Måleri Hammenhög, Glenn Kellersson, Keller 
o Glenn Måleri AB Simrishamn, Håkan 
Hansson, HH Måleriservice Furulund.

Skolan är belägen 2 mil från Baboon Guest 
House. Vägen från byn ut till stora vägen 
brukar ta 15 minuter men nu tog det 40 till 
50 minuter på grund av ett intensivt regnan-
de två veckor innan vår ankomst och fortsatt 
regnande på nätterna, var det en upplevelse 
att ta sig fram till stora vägen. Trots 4-hjuls-
drift är det inte lätt att ta sig fram bland 
vattenhål och jättegropar.

Skolan har 600 elever. Två skolbyggnader 
med vardera 6 klassrum och ett lärarrum. I 
år påbörjade vi och färdigställde 6 klassrum 
och lärarrummet. 

Det är lika fascinerande varje gång att se 
hur allting klaffar, samarbetet mellan 
målarna, lärarna och eleverna. Det är ett sant 
nöje att få vara tillsammans med detta gäng. 
Den första skolan målade vi 2011 och nu är 
vi på den femte skolan. Då 2011 var det lite 
av ett äventyr om hur det skulle gå, nu är det 
kärlek till barnen och denna del av världen 
som är den brinnande drivkraften.

Vi blev avtackade av lärare och glada skol-
barn, en liten flicka sa till mig ”this is 
amazing” Det kändes långt in i hjärtat. 

Skolan AIC och Noontoto skolan i vår 
massajby saknade mat till barnen. Vi köpte 
mat till 1000 skolbarn för 15000: - som 
räcker i två månader. Vi har också beslutat 
att sponsra två flickor från Enkokidongoi för 
deras fortsatta möjligheter till vidareutbild-
ning, en av flickorna är mycket bestämd på 
att bli advokat. Utbildningen nu gäller i 
jämförelse med vår gymnasieutbildning. 

Tack till alla medlemmar, sponsorer och 
privata bidragsgivare. Utan ert stöd hade vi 
inte kunnat genomföra projektet. 

Jan E Göransson

SPONSORER 2016
Måleriföretagen i Sverige
Måleriföretagen i Regionerna 
Norr, Öst, Mitt och Stockholm 
Målariföretagen i Skåne, Västra, 
Sverige, Sydost 
Caparol i Sverige
Teknos AB
Måleri-Hantverkarna i Linköping
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NY KATALOG - UTÖKAT SORTIMENT

WWW.QPT.SE



  MÅLARMÄSTAREN 1/201624  

SÄTT FÄRG PÅ TRÄDGÅRDEN
I samarbete med Ottossons Färgma-
keri i Genarp har man på Zetas tagit 
fram linoljefärg anpassad för målning 
av lerkrukor. I tre förtrollande 
nyanser kan du förvandla delar av 
trädgården eller balkongen med en 
färg som har väldigt liten påverkan 
på vår miljö.

NYA RAKA SLIPMASKINER
Fein har förnyat sitt program med 
raka slipmaskiner och passar med 
sina stora insticksdjup speciellt för 
arbeten på svåråtkomliga ställen. 
Varvtal som kan ställas in variabelt 
möjliggör användning av olika 
verktyg för avgradning, slipning, 
rengöring, rostborttagning, borst-
ning, satinering eller polering.

Det starka systemet har en effekt på 
2750 W, så man kan utan problem ta 
bort flera skikt tapet. Ångplattan är lätt 
och bekväm att använda. Tapetnedång-
aren har en stabil ståplatta, så man 
behöver inte använda stege för 
svåråtkomliga ställen. Ståplattan kan 
även användas som en arbetsyta eller 
stol när man arbetar nere vid golvet. 
Arbete blir också praktiskt med den 5 
meter långa arbetsslang, som även är 
värmeisolerad.

BORÅSTAPETER  
GÖR NY, SAGOLIK  
TAPETKOLLEKTION

I Wonderland by Hanna Werning är 
designern sitt signum trogen och har låtit 
det magiska sagoberättandet vävas fram i 

samtliga tapetmönster. Med samma 
gränslösa frihet som i sagoböckernas 
uttryck har Hanna Werning skapat 
mönster ur helt nya sammanhang i 

naturen, bland djur och växter. 

FRAMTIDENS FÄRGBURK  
ÄR INGEN BURK
Redan 2003 gick Beckers som första 
färgföretag över till att tillverka 99 
procent vattenburen färg. Därefter 
fick plåtburken ge vika för den mer 
praktiska plastburken. Nu tas nästa 
steg när Beckers är 
först ut med att 
erbjuda färg i en ny 
miljövänlig mjuk 
förpackningstyp med 
skruvkork. Den nya 
förpackningen 
minskar materialåt-
gången med mer än 
70 procent och är 
enkel att använda.

Tapetnedångare  
för proffsbruk

Produktnytt
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HELMATT FASADFÄRG  
– LIKA AKTUELLT SOM 
TRADITIONELLT!
Allt fler upptäcker den helmatta 
ytan som vacker och vilsam. En 
nyhet från Beckers är Fasadfärg 
Helmatt, en vattenburen akrylatfärg 
för omålat eller målat trä utomhus. 
Den nya färgen har en mycket god 
utomhusbeständighet så att du får 
samma vackra yta i många år. 
Självklart kan du bryta färgen i alla 
Beckers utomhuskulörer för att 
hitta exakt den kulören du vill ha 
på din husfasad. Viktiga fördelar 
med färgen är att den är lätt att 
måla med och torkar snabbt.

LÅGTRYCKSSPRUTA FÖR MINDRE YTOR
Jape kompletterar Fri-Sprutan med en mindre lågtrycksspruta 
för enkel hantering på mindre ytor. Fri-Sprutan PC rymmer 1,5 
liter och tål lösningsmedel. Justerbart munstycke från fin 
dimma till riktad stråle. Säkerhetsventilen löser ut vid 2,5 bar 
och kan även användas för att släppa ut lufttrycket. Avtrycka-
ren går att låsa i sprayläget. Halvgenomskinlig tank med 
gradering. Flatstrålsmunstycke med spridande riktad stråle 
finns som tillbehör.

I samband med konferensen Cisternda-
garna 2016 introducerar Midroc 
Alucrom en ny isolerande- och värmere-
flekterande epoxifärg – ett kostnadseffek-
tivt och hållfast alternativ till traditionell 
isolering av komplexa konstruktioner 
inom processindustrin. Midroc Alucrom 
är den första aktören som introducerar 
innovationen på den svenska marknaden. 

– Den nya epoxifärgen är en unik 
innovation som vi är stolta att introdu-
cera för den svenska marknaden, säger 
Bengt Stewall, marknadschef, Midroc 
Alucrom. 

Insikten om att färg och lite fantasi kan förändra det 
mesta – utan att det behöver kosta skjortan – la 
grunden till det spännande färgsamarbetet mellan 
Sadolin och Prettypegs. Genom att låta konsumenter 
kunna välja de utbytbara möbelbenen i kulörer från 
Sadolins nya kollektion visar företagen på enkelheten 
i att förändra med färg. Benen säljs tillsammans med 
färg och man kan välja bland åtta olika kulörer; 
Apple Blossom, Calm Green, Bloom, Dessert Sky, 
Powder Blue, Deep Purple, Foggy Blue och Coffee Bean. 

Sadolin i färgsamarbete

Ny innovation
NY HOODIE FRÅN 

SNICKERS
Trendig hoodie med 

dragkedja som är lätt att 
trivas i. Ökad flexibilitet 

och stora fickor att 
värma händerna i. 

Perfekt för företags-
profilering. Mate-

rial: 80% Polyester 
och 20 bomull. 

Finns i fem färger. 
Storlekarna 
S-XXXL.
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Stiftelsen Svenskt Färgcentrum har 
instiftat tävlingen Prisad Färg för att 
skapa ett intresse och medvetenhet kring 
färg och dess betydelse samt inspirera till 
att utveckla goda exempel på hur färg kan 
användas. Tävlingen vänder sig främst till 
studenter inom design, arkitektur, konst 
och visuell kommunikation.

Temat för Prisad Färg 2015 var ”Det 
oväntade”. Följande instruktioner gick att 
läsa i tävlingsinbjudan på Svenskt 
Färgcentrums hemsida colourspot.com;

” Vi förväntar oss att saker, produkter, 
miljöer m.m. har vissa färger. Färg är 
visuell information och associerar till 
olika upplevelser. Den väcker känslor och 
tankar, den påverkar vår sinnesstämning, 
den ger oss vägledning och information, 
den kan påverka vår arbetslust och den 
ger oss valmöjligheter.

Tävlingsuppgiften består i att färgsätta 
på ett helt oväntat sätt. ”Det oväntade” 
kan vara att färgsätta ett gammalt foto i 
oväntade färger. Det kan vara att ändra 
invanda färger på ett stadsrum, ett hus, en 
valfri miljö, en produkt, vardagliga 
föremål, bruksföremål, en företeelse. Vad 
är oväntat, provocerande eller önskvärt? 
Ange vilken känsla du vill skapa och 
förklara det oväntade i din presentation. 
Använd NCS för att beskriva ditt färgval. 
Försök se på din omgivning som vore det 
första gången du ser den!”

I redogörelsen för tävlingsbidraget 

skulle framgå vad som var oväntat, varför 
man hade valt färgerna i bidraget, vilka 
känslor man ville skapa med färgvalet och 
vilken målgrupp man vände sig till. En 
jury granskade sedan bidragen utifrån 
fastställda kriterier och vinnaren var…

Färgsatta hjälpmedel bra för äldre
Arkitektstudenterna Felicia Andersson, 
Jennie Bergman och David Fjällström från 
Chalmers tekniska högskola segrade med 
sitt bidrag ”Reclaiming all the cool 
colours” som gick ut på att färgsätta 
hjälpmedel för äldre. De tror att framti-
dens 85-åring kommer vara en cool 
person som kommer vilja synas och sticka 
ut när de rullar ut sin rullator. De tror 
också att en person med demenssjukdom 
lättare kommer komma ihåg att använda 
ett hjälpmedel med färg. 

Juryns motivering till första platsen var 
bland annat att chalmersstudenterna lyft 
en grupp i samhället som ofta inte 
uppmärksammas, bidraget visar att färg 
och funktion hänger ihop och kan rädda 
liv, gruppen löser upp synen på den 
traditionella grå äldrefärgen och visar att 
hjälpmedel inte behöver vara färglösa. 
Första priset bestod av NCS Colour 
Academys kurs ”Colour Design Work-
shop” på Gripsholms slott 27 juni-2 juli.

Andra priset gick till Petra Kågerman som 
studerar inredningsarkitektur och möbel-
formgivning på Konstfack. Hennes bidrag 

hette ”En förskola i ny färgskrud” och hon 
vann designverktyg från NCS Colour AB. 
Petras bidrag omfattade en förskola söder 
om Stockholm där ledningen bland annat 
önskade sig en färgsättning som gjorde det 
lättare att hitta i lokalen. Petra valde samma 
färggrund på väggar och golv i alla rum. 
Varje avdelning fick sedan sin unika 
färgställning och en egen accentfärg som 
målades som ett stråk längs rummet. Varje 
avdelning fick också sitt egna emblem av 
intarsia i trä och linoleum för en naturlig 
samlingsplats.

Spekrakulär färgsättning
Tredje priset gick till Eriks Nyström, student 
på Formlinjen på Beckmans designhögskola 
för sitt bidrag ”Svenska färger färgar 
svenskar” där han ifrågasatte om vi 
svenskar är konservativa och konformis-
tiska eller nyfikna, intresserade och 
toleranta. Erik blev provocerad efter en 
kommentar av byggnadsnämnden i en 
kommun som ifrågasatte en färgsättning av 
ett hus som ”inte svensk”. En man i en 
mellansvensk ort hade målat sitt hus i en 
toning från en brandgul ton närmast taket, 
till en svalare gul ton närmast husets sockel. 
Erik fick höra att Kungliga slottet ska målas 
om och bestämde sig för att använda sig av 
den varma ton som mannen i den mellan-
svenska staden hade använt som en hyllning 
till mannen och hans mod att göra något 
nyskapande i kvarteret. Toningen gick för 
övrigt från NCS S 2570-Y60R till 1070-
G90Y. Eriks tredjepris var färg och 
inspiration från Alcro.

Tävlingen Prisad Färg 2015 genomfördes 
av Svenskt Färgcentrum i samarbete med 
Alcro, NCS Colour AB, Ogeborgs, Philips, 
Caparol, Greencoat, Jotun och Paroc.

Den 10 februari var det högtidlig prisutdelning i tävlingen Prisad Färg 2015 
under Stockholm furniture & Light fair på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Segrade gjorde Chalmersstudenterna Felicia Andersson, Jennie Bergman 
och David Fjällström med sitt bidrag ”Reclaiming all the cool colours” som 
gick ut på att färgsätta hjälpmedel för äldre. Tvåa kom Petra Kågerman, 
Konstfack och trea Erik Nyström, Beckmans designhögskola. 

JURYN FÖR PRISAD  
FÄRG 2015: 
Anja Palmgren, lek-
tor färgteori Beckmans 
designhögskola(ordförande) 
Bea Szenfeld, designer 
Eva Kumlin, vd svensk Form 
Gunnel Sahlin, glasformfivare 
Lamilja Suljevic, modedesigner 
Lotta Kühlhorn, grafisk designer 
Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt  
Svante Öquist, chefredaktör  
Elle Decoration 
Synnöve Mork, scenograf 
Tom Hedqvist
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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

Svenskt Färgcentrum är en 
stiftelse startad av svensk 
Form och IVA-Ingenjörs-
vetenskapsakademien.
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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
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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



 MÅLARMÄSTAREN 1/2016     31

Festool

Festool
Flex

Airlessco

Airlessco

Miljöbänkar, filter 
& spaltmedel

Bolmensvägen 47  • 120 50 Årsta  •  Tel: 08-88 56 80
info@greiffab.se  •  www.greiffab.se

Verktygstvätt 120

Verktygstvätt 100

B: 120 cm
D:   60 cm
H: 113 cm
V:    45 kg

B: 100 cm
D:   60 cm
H: 113 cm
V:    34 kg

Verktygstvätt - Miljöbänk
 

För alla med behov av rengöring av penslar, roller’s och annan utrustning.

-  Elliminerar utsläppen

-  Skonar miljön

-  Enkelt handhavande

-  Konkurrensfördel vid  
 upphandlingar mm.

Greiff helsida februari 2016.indd   1 2016-02-23   10:54:43
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POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
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Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

Färgborttagning med

Speedheater Cobra

När det gäller färgborttagning
i svårtillgängliga utrymmen är
Speedheater Cobra en inno-
vation; ensam i sin klass. Cobra
hittar smidigt fram och in till
ställen som traditionellt ansetts
omöjliga att nå och arbeta
med färgborttagning på. Efter
någon sekund är färgen mjuk
och redo att skrapas. 

NYHET!

•Otrolig effektivitet •Ökad lönsamhet •Lätt och smidig

Removes paint – with care
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