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S

Björn Hellman 

Vd, Måleriföretagen i Sverige

M i måleri är nu avgjort och vinnaren är korad - under kunglig 
högglans! Jag har följt vår tävlingsverksamhet på nära håll un-
der många år och jag måste säga att jag verkligen är impone-
rad över vad måleribranschen nu presterar. För det första: ar-

rangemanget som vi genomför under Måleri-SM är nu av högsta klass, 
vilket inte minst understryks av att vi får beröm från ett stort antal andra 
organisationer som medverkar i SM. ”Grymt snygga tävlingsmontrar”, 
”fantastisk layout på ert skyltmaterial” etc. är några av de positiva 
kommentarerna som vi har fått höra. De tävlande själva berömmer också 
vår tävlingsorganisation, som enligt finalisterna fungerar alldeles utmärkt. 
Kul! För det andra: kvalitén bland vårt tävlande ökar från år till år, och i 
år har vi haft ett startfält som verkligen har hållit högsta kvalitet! Tre 
välförtjänta medaljörer - grattis Emil, Malin och Natalie - och det här 
lovar riktigt gott inför kommande EM, som genomförs i Göteborg under 
november/december 2016. Min förhoppning är givetvis att Sverige ska stå 
”på pallen” när vinnaren koras i EM!  För det tredje: Kung Carl Gustaf 
besökte SM och där hade han stort fokus på den yta där det tävlades i 
måleri. Med stort intresse följde han våra fantastiska ungdomar och en av 
våra finalister fick dessutom den stora äran att äta lunch tillsammans med 
Kungen! Bilder på Kungen mitt ibland alla målare hittar du genom 
MYN:s hemsida. För det fjärde: det framgångsrika PR-arbetet som vi be-
driver under tävlingsverksamheten bidrar starkt till att höja statusen och 
öka intresset för vårt yrke. Inför och under SM är vi synliga i ett stort 
antal digitala kanaler, där inte minst ungdomar som ska välja yrke tar del 
av måleriets framgångar. Ett utmärkt sätt att säkra återväxten i måleri-
branschen! 

Du som ännu inte har lyssnat på alla våra måleripoddar, passa gärna 
på att göra det. Jag kan garantera att det är både intressant och roligt, 
med många goda tips och idéer om hur du kan utveckla din verksamhet 
inom måleri. Poddarna hittar du direkt på vår webbplats www.malerifo-
retagen.se 

Avslutningsvis vill jag passa på att tillönska dig en riktig bra sommar, 
förhoppningsvis fylld av en stor dos av såväl försäljning som riktigt här-
ligt sommarväder!

Kunglig glans över 
måleribranschen!

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

  Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April
2111
Målningsarbeten i
nybyggnader  112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 114

             113c*

2112
Målningsarbeten i 
ombyggnader  112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 115

             113c*

3049
Målningsavtalet  111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 114

             111c*

*c = Indextal för bestämning av basmånadens indextal för anbud angivna t.o.m. 26 april.

Källa: Byggindex

Preliminärt påbörjades byggandet 
av 16 250 nya lägenheter under 
första kvartalet i år. Det är hela 
46 procent fler påbörjade 
lägenheter jämfört med samma 
period 2015 då 11 106 lägenheter 
började byggas. 

I flerbostadshus påbörjades 
cirka 13 600 lägenheter under 
första kvartalet vilket är 50 
procent fler än 2015. Även 
småhusbyggandet ökar mot förra 
året, 2 650 lägenheter i småhus 
påbörjades vilket är 29 procent 
fler än samma period 2015.

Utöver detta gav påbörjad 
ombyggnation av flerbostadshus 
ett tillskott på cirka 800 nya 
lägenheter under 2016 jämfört 
med 625 lägenheter under 2015.
 Källa: SCB

Regeringen föreslår att en 
omsättningsgräns för moms på  
30 000 kronor per år införs från 
1 januari 2017. Det innebär att 
280 000 företag och föreningar 
slipper momsregistrera sig om 
förslaget går igenom.

Aktuellt

I höst börjar bygget av Juvelen vid 
resecentrum. En sex våningar hög, 
guldglittrande byggnad med restauranger i 
bottenvåningen och kontor. Den 26 maj 
fattar plan- och byggnadsnämnden beslut 
om bygglov och Juvelen kan stå klar 
hösten 2018.

– Juvelen blir en spännande byggnad i en 
del av stadskärnan som blir allt mer central 
när Uppsala växer åt det hållet. I och med 
att det blir arbetsplats åt 600–650 perso-
ner och tillgången på restauranger blir det 
ett område där många människor kommer 
att röra sig både dag- och kvällstid, säger 
Erik Pelling (S), ordförande i plan- och 
byggnadsnämnden.

En av de stora utmaningarna med 
projektet har varit att hitta ett sätt att få 
fasaden att blänka som en juvel och att hitta 
rätt appliceringsmetoder på betongen samt 
att hitta rätt färgnyanser. Nu har man hittat 
en lösning där den guldglittrande fasaden 
skapas med hjälp av formgjutna betongele-
ment som behandlas med en färg som liknar 
en billack. 

– Färgen är baserad på en pärlemorfärg 
och kommer att förekomma i tre nyanser på 
fasaden för att skapa ett lekfullt liv i 
fasaden. Den ska appliceras industriellt och 
fasadelementen monteras ”färdigbyggda” 
på plats, berättar Fredrik Hjortzén, Skanska 
som ska bygga Juvelen.

    Omsättningsgräns för    
    moms för småföretag    

     Kraftigt ökat   
     byggande av lägenheter   
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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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Glöm vita väggar, låt dem tala i stället! Nu skapas känslan i rummet med hjälp av tapeter, och 
man tar gärna ut svängarna. Naturen kommer i alla möjliga skepnader. Dagens stressade män-
niska hämtar krafter därifrån, och längtan till ro och harmoni speglar sig i tapeter, textilier och övrig 
inredning. Skogen tar steget in i våra hem. Parallellt med dämpade, varma jordtoner kommer också 
mättade och starka färger, samt mönstrade tapeter. Romantiken dör ju aldrig, och för dem som är 
ute efter 50- eller 60-talskänslan finns det gott om retroinspirerat att välja mellan. För att summera 
2016 års trender: det finns tapeter för varje smak, varje känsla och varje rum!

Natur, mönstrat,  
svartvitt och retro

TILL SKOGS
Att vistas i naturen och gå 
i skogen ger lugn i själen, 
även inomhus.

Text och urval: Maija Axelsson

Mer trender på nästa uppslag >>

1

2

3

1. Fototapet Skogen, 
270 cm x 360 cm. Den 
disiga bokskogen fotades 
på Hallandsåsen, och 
bilden förvandlades till en 
trolsk tapet av Sandberg.  
2. Rönnkvisten Tender 
Tree från Mr. Perswall.
3. Björkar i kollektionen 
Urban Nature Tree av Mr. 
Perswall, 200 cm x 200 
cm. Går även att få  
måttbeställd. 
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Målet är effektivitet och hög kvalitet, från produkt till färdigt projekt. 
Ring 033-700 23 70 eller besök din närmaste Flügger-butik 
och diskutera dina utmaningar med oss.

flugger.se

Vad kan vi göra för dig?
Varje dag hjälper vi målare med lösningar som stärker 

deras verksamhet – vi hjälper gärna även dig.

Vi har gjort det enkelt för dig att göra affärer med oss. Därför har vi 84 butiker som är redo att 
ge dig service. Du har ett konto som du använder oavsett vilken butik du använder dig av. 

Kom ihåg att du alltid kan förbeställa dina varor i alla våra butiker, på telefon eller via 
e-post. Så är varorna klara när du behöver dem. Hitta din närmaste butik på flugger.se

6956_ad_for_malarmataren_jun_2016_210x297mm_se.indd   1 5/17/16   2:30 PM
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MÖNSTRAT MED BLOMMOR OCH BLAD
Nu är mönstrat inne igen! Allt från små, 
diskreta mönsterbilder till de djärvare och 
mer färggranna. Från tapeternas begyn-
nelse har man hämtat inspiration från 
växtriket, men nu tar de stora blommorna 
och bladen med slingrande rankor återigen 
mer plats på väggen. Ibland kan man få 
med något från djurriket på köpet. 
Djungeln fortsätter också att växa i våra 
nordliga breddgrader.

SYMMETRISKT, GRAFISKT  
OCH SVARTVITT
En ny era för grafiska mönster, 
både i färg och svartvit, många 
inspirerade av 20-talets Art 
Deco-period. Livet är inte 
svartvitt men snygga tapeter 
kan mycket väl vara det.

1 2

3

4

1. Jungle fever från Rusta i samar-
bete med Elle Decoration.
2. Koralläng ur den nylanserade 
kollektionen Wonderland, Boråstape-
ter.
3. Tapet Lille Per Gulockra från 
Scandiwall i samarbete med Långhol-
mens handtryckta tapeter.
4. Cembra cameo ingår i Intrades 
nyheter Into the Woods. Tradition på 
nytt. 

1. Cole and Son, Oblique. 
Intressant osymmetriskt och 
grafiskt.
2. Artistic Nature – ur Rustas 
lyckade samarbete med Elle 
Decoration.
3. Rutigt och grafiskt, Black 
and White 6068, också från 
Eco Wallpaper.
4. Bengal ur Intrades kollek-
tion Into the Woods.

1 2 3

4
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SVENSK RETROMANI
Varför inte sätta en äkta 50-eller 60-talskänsla på väggen? Retrotapeter är här för att 
stanna, och vi vill gärna ha mönster som känns igen.

ROMANTIK – ALLTID AKTUELL
Vem drömmer inte om lata sommar-
dagar på landet och ett rum med 
gamla tiders blomstertapeter och 
spetsgardiner?

1

1 2

2

3

3

4

4

1. I mitten av juni lanserar Boråstapeter 
kollektionen Scandinavian Designers II, 
där Stig bland andra Lindbergs folkkära 
Berså finns med. 10,05 m x 0,53 m.
2. Retro 5471 ur Boråstapeters 
Jubileumskollektion.

3. Ria med namngivna, blommande 
grässtrån är en pedagogisk och 
rogivande tapet, också från 
Sandbergs Edwardkollektion.
4. Hedvig är behagligt rutigt från 
Sandbergs Edwardkollektion.

1. Duros tapet Ester Marias 
Kammare är formgiven av mång-
sysslaren Ernst Kirchsteiger för 
tv-programmet Sommar med Ernst. 
Så ljuvlig med slingrande blommor 
och blad. 
2. Rustas bidrag till romantiken är 
Area gardenia.
3. Faded Passion Beige, ur 
Sandbergs senaste Flora Sandber-
giga-kollektion.
4. Tapet Salong från Scandiwall/
Långholmens handtryckta tapeter 
bör tillfredsställa även den mest 
romantiksugna.
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2 3

– Det känns så skönt!! Jag har haft bra 
flyt hela tävlingen och all spänning jag 
hade före tävlingen släppte när vi kom 
igång. Bara att vara med i det här 
skitduktiga gänget är mäktigt. Jag måste 
få lyfta fram min flickvän, Josefine 
Ollas, som varit ett stort stöd i förbere-
delserna och peppat mig hela vägen. 
Och självklart min coach på Miljönären 
i Rättvik, Kenneth Teledal. Vi har 
kämpat på och haft ett bra upplägg, 
säger en jublande glad Emil Eriksson 
efter prisutdelningen.

Emil tävlade i Måleri-SM för två år 
sedan och kom då på tredje plats, men 
skaffade sig säkerligen viktig erfarenhet 
inför årets tävling. Han hade ändrat sin 
fria dekoration sedan SM kvaltävlingen i 
Stockholm och använde sig nu av en 
schablon av Turning Torso som skymtade 
fram genom en vägg av skrynklat 
silkepapper där allt målats med metallic-
färg. Han hade även valt en ny tapet och 
ny färg på snickerierna, men allt harmoni-
serade väldigt fint med dekorationen. 
Bildöverföringen från SM-kvalet hade 
utökats med en byrå.

– Jag tyckte temat ”urban” var lite 
brett. Jag hade svårt att få till en röd tråd, 
säger Emil.

Tvåan Malin Arkelöw var också nöjd 
med sin insats. Hon använde samma 
tävlingsbidrag som i SM-kvaltävlingen, 
men hade bytt ut Stockholms-siluetten i 
sin fria dekoration till Abu Dhabi.

– Lite variation måste man ha. Jag har 
tränat mycket på bildöverföringen och 
räknat skalor tillsammans med min coach 
Mattias Maurin sedan kvalet. Det blev lite 
fel där, ler Malin.

Tredjepristagaren Nathalie Andersson 
höll en väldigt låg profil hela tävlingen 
och var lite svår att få kontakt med.

– Haha, det är en av mina styrkor. Jag 
är bra på att skärma av, koncentrera mig 
och inte störas av yttre moment. Det här 
var så skönt! Jag har haft tiden på min 
sida hela tävlingen och det har flutit på 
bra, säger Nathalie som är lärling på 
Sandå i Eskilstuna och där tränat 
tillsammans med sin handledare Dick 
Svallbring.

Malin och Nathalie visade sig vara 
riktiga ”sprinters”. De möttes i finalen i 
hastighetstävlingen ”Sparmålning” där 
Malin var snabbast och fick några viktiga 
bonuspoäng. Malin vann även den andra 
hastighetstävlingen; Bredspackling, där de 
tävlande fick 90 sekunder på sig att på 
bästa sätt spackla sitt dörrblad.

Tio finalister, åtta tjejer och två killar, kom till start i finalen iMåleri 
SM 2016 som avgjordes under Yrkes-SM på Malmömässan den 11-
13 maj. Tjugoen timmar hade de på sig att tolka temat ”urban” i en 
rad moment. Högst poäng och svensk mästare i måleri 2016 blev 
Emil Eriksson, lärling på Miljönären i Rättvik. Tätt efter, på andra 
plats kom Malin Arkelöw, tävlande för Fredrika Bremergymnasiet 
och trea kom Nathalie Andersson, lärling på Sandå Södermanland i 
Eskilstuna. 

Läs mer på sidan 14 >>
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2

2

3

3

Vinnaren. Emil Erikssons tävlingsbås under tre 

dagar. Till vänster hans fria dekoration med 

Turning Torso, i mitten tapeten och snickeri-

erna och till höger den obligatoriska 

bildöverföringen och färg nyanseringen.

  

Tvåan. Malin Arkelöws tävlingsbås där vi 

skymtar Abu Dhabis siluett i den fria 

dekorationen.

Trean. Nathalie Andersson hade också tolkat 

Abu Dhabis skyskrapor i sin fria dekoration.

Laura Silva Mänty i fullfärd med sin snickerimålning.
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1

2

3

1 2Erica Nilsson är noggrann med 

sin fria dekoration.

  

Sara Löwenstein andvände flera 

tekniker i sin fria dekoration. Här 

målar hon på fri hand.

Sofie Lindgrens fina dekoration av 

Kungen infälld i Sverige.

Den tredje hastighetstävlingen var 
tapetseringsmomentet som avgjordes på 
torsdags eftermiddagen. De tävlande 
skulle sätta sina tapeter på snabbast tid 
och efter det fick de inte röra det området 
mer (bara skydda om det krävdes). Det 
var ett oerhört spännande moment där det 
gällde att inte låta sig stressas av konkur-
renterna. Snabbaste tapetseraren var Emil 
Eriksson, tvåa Linnea Wallén och trea 
Sandra Nordahl.

Målerilandslaget
Emil, Malin och Nathalie bildar vårt 
Svenska Målerilandslag och fortsätter sin 
satsning mot slutmålet; Att representera 
Sverige vid Måleri-VM i Abu Dhabi i 

Förenade Arabemiraten under Yrkes-VM 
14-19 oktober 2017. På förhand är det 
bestämt att silvermedaljören, Malin, ska 
försvara Sveriges färger under Måleri-NM 
som avgörs i Danmark i augusti.

Emil får sin utmaning den 30 november 
till den 4 december då han representerar 
Sverige i Måleri-EM under Euroskills i 
Göteborg.

– Det ska bli häftigt och känns som 
lagom långt bort i tiden. Nu hinner man 
landa och samla ny inspiration och sen är 
det bara att köra på. Jag kommer att 
coachas av Andreas Gärdin-Hyttsten fram 
till EM. Det känns bra för han har 
internationell tävlingserfarenhet och vet 
vad som väntar, säger Emil.

I januari 2017 kommer ett VM-kval av 
avgöra vem av Emil, Malin eller Nathalie 
som får representera Sverige i Måleri-VM. 
Där kommer man granska vem som är 
mest kreativ, vem som har säkrast teknik 
och vem som har tränat på och utvecklats 
mest.

Kungligt besök på Yrkes-SM
Sofie Lindgren, huvuddomare vid 
Måleri-SM 2016 var nöjd med alla 
finalister och berömde dem efter prisutdel-
ningen.

– De var duktiga och har kämpat på 
bra. Det var väldigt jämnt i toppen och 
det var mätpunkterna i bildöverföringen 
som avgjorde tävlingen, berättar Sofie.

Kungligt besök i tävlingsområdet under Måleri-SM. 
Fr.v Sandra Nordahl, Laura Silva Mänty, Kung Carl-Gustav, Sofie Lindgren, Emil Eriksson och Malin Arkelöw.
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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.

Utöver arbetet som huvuddomare hade Sofie sitt egna lilla 
projekt under tävlingsdagarna då hon förberedde en egen 
dekorationsmålning för att hedra Kungen som besökte 
Yrkes-SM på fredagen. En av pelarna på tävlingsområdet 
målades i guld med en stor blå schablon av Sverige i vilken ett 
porträtt av Kungen var infällt.

Måleri-SM 2016 arrangeras av Måleribranschens Yrkes-
nämnd (MYN) som är ett samarbete mellan Måleriföretagen i 
Sverige och Svenska Målareförbundet kring rekryterings- och 
yrkesutbildningsfrågor inom måleribranschen. Arrangemanget 
sponsras av Anza och Alcro.

– Årets finalister höll hög standard så vi är väldigt stolta. 
Under tävlingen märkte vi av ett stort intresse för måleriyrket, 
säger Jonas Fornelius, projektledare för Måleri-SM.

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson 

Prispallen på Måleri-SM. Fr.v tvåan Malin Arkelöw, segraren Emil Eriks-
son och trean Nathalie Andersson.

3
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Yrkes-SM slog besöksrekord och cirka  
22 000 besökare. Under tre intensiva dagar 
har mer än 200 ungdomar gjort upp i 
närmare 40 olika yrkesgrenar. 

Nu står 38 stolta ungdomar som segrare. 
En guldmedalj innebär en plats i det 
svenska Yrkeslandslaget och rätten att 
titulera sig som svensk mästare inom sin 
yrkesgren.

– Årets SM slog alla besöksrekord, vilket 
är jättekul. De tävlande har alla gjort en 
strålande insats och det är otroligt inspire-
rande att få se så mycket engagemang, 
kunskap, duktiga ungdomar och lärare på 
en och samma plats. Kvalitén på det här 

landslaget är otroligt hög och jag ser fram 
emot att se dem tävla på EM i Göteborg i 
december, säger Pontus Slättman, vd på 
WorldSkills Sweden som ligger bakom 
Yrkes-SM.

Organisationen bakom Yrkes-SM är 
WorldSkills Sweden som är ett trepartssam-
arbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och 
Staten genom Utbildningsdepartementet, 
Skolverket och Myndigheten för yrkeshög-
skolan. Yrkes-SM 2016 sammanföll detta 
året med regeringens satsning ”Yrkesutbild-
ningens år”. Målet är att visa på den stora 
bredd som finns och höja statusen på 
yrkesutbildningar.

Peab och Volito ska bilda ett 
gemensamt bolag med syfte att 
utveckla Hyllies högsta hus, den 
110 meter höga kontorsfastigheten 
The Point. Det gemensamma 
bolaget ska även äga och förvalta 
hotellfastigheten Värdshuset 5 vid 
Hyllie stationstorg.

   Peab och Volito utvecklar  
   Hyllies högsta kontorshus  

Mosaik, kakel 
och betong
Camilla Arvidsson och Malin 
Nilsson har skrivit flera succé-
böcker om betonggjutning. Nu 
visar de hur kul och enkelt det är 
att skapa även med mosaik och 
kakel. Boken innehåller både 
mindre projekt som askar, skålar 
och lyktor – och inspiration till 
större projekt, som att göra en 
egen kakelvägg. Här finns grafiska 
mönster, vackra arabesk- och 
Marrakechmönster, coola graffiti- 
och tatueringsmönster. Projekten 
beskrivs med hjälp av tydliga steg 
för steg-bilder.

Aktuellt

En del av Yrkes-SM är Construction Skills för byggindustrin där cirka 50 elever 
tävlade i yrkena murare, plattsättare, betongarbetare, golvläggare, träarbetare samt 
väg- och anläggningsarbetare.

– Jag är så imponerad över den höga nivån på eleverna som har varit med i 
tävlingarna. Vem som helst av plattsättarna skulle få sätta kaklet i mitt badrum, säger 
Andreas Markstedt, yrkeslärare och domare i plattsättning.

Sveriges bästa yrkeselever utsedda

VINNARE I RESPEKTIVE GREN
Betongarbetare: Marcus Magnusson 
och Emil Östberg, Bolandgymnasiet, 
Uppsala
Golvläggare: Sebastian Norén, Kista 
gymnasium, Stockholm
Murare: Adam Kristensson, Vipan,  
Lund

Plattsättare: Agnes Grandin, Strömback-
askolan, Piteå
Träarbetare: Anton Andersson och  
Lucas Johansson, De la Gardiegymna-
siet, Lidköping
Väg- och anläggningsarbetare: Pontus 
Nordblad och Håkan Olander, Wendes-
gymnasiet Kristianstad
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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
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Göteborg var först, men nu har även 
Helsingborg fått sitt eget ”Sätt färg 
på”-projekt. Det är stadsdelen 
Drottninghög som i år fyller 50 år och 
får sig en uppfräschning inför jubi-
leumsfesten den 28 maj. 

Projektet startades i mars och leds av 
Erling Zandfeld, Måleriföretagen i 
Sverige, i samarbete med Arbetsförmed-
lingen, Helsingborgs stad och Helsing-
borgshem.

– Det här är ett lite mer greppbart 
projekt än det i Göteborg som sträcker sig 
över så många år. Projektet startade med 
tolv personer; sex ungdomar som 
genomgått svenskt yrkesgymnasium med 
inriktning måleri och sex nyanlända 
syrianer som läser svenska för invandrare 
och har uppgett att de har målerierfaren-
het, berättar Erling Zandfeld.

Ansvarig handledare på plats är Jan 
Thulin, pensionerad målare från LP 
Måleri assisterad av Stefan Alexanders-
son, målare på LP Måleri. Vi träffar dem i 
den lokal på Förmansgatan som projektet 
fick tillgång till i mars och som ungdo-
marna spacklat, målat och gjort jättefin. 
Lokalen får från 1 juni nya hyresgäster.  
Vi ber Jan och Stefan berätta om projek-
tet.

– Det är lika mycket ett arbetsmark-
nadsprojekt som ett integrationsprojekt. 
Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på 
från början, men det har blivit riktigt bra. 
Ungdomarna har jobbat i par, en svensk 
och en syrian och vi har försökt att bara 
prata svenska. Det var perfekt att starta 
här i lokalen för att i lugn och ro kunna 
testa av kunskapsnivån, säger Jan som 

berättar att redan efter några veckor fick 
tre av ungdomarna jobb, mycket tack vare 
Jan och Stefans kontakter i Helsingborg 
med omnejd.

– Jätteroligt att det löste sig så bra. Det 
är ju ett av målen med projektet; att nya 
helsingborgare och stadens ungdomar ska 
etablera sig på arbetsmarknaden. Men i 
projektet fick vi lite ont om folk och fick 
öka takten, skrattar Stefan.

Drottninghögs centrum
Drottninghög är liksom många stadsdelar 
i Sverige ett resultat av miljonprogram-
men som drogs igång på 1960-talet för att 
lösa bostadsbristen i arbetskraftsinvand-
ringens spår. Många av dessa områden 
har stora behov av att fräschas upp.

– I Drottninghögs lilla centrum har 
bibliotekets anonyma ingång, bänkarna 
intill och cykelställen målats i en röd 
nyans som harmoniserar fint med 
centrumets tegelfasad. På fasaden kommer 
ett antal konstverk sättas upp som 
ungdomarna skapat nere på Förmansga-
tan. Pricken över i:et kommer bli det stora 
konstverket ”Drottningen”, en gigantisk 
bildöverföring som målas på en stor vepa 
och kommer hängas där, säger Jan och 
pekar på en stor tom plats på väggen.

Projektet är snart slutfört och både Jan 
och Stefan är glada att de tog sig an 
uppdraget.

– Det har gett så mycket mer än bara 
att instruera måleri. Det har varit så 
intressant att få vara en del av dessa 
människors vardag och få möjlighet att 
vara en kontakt in i det svenska samhället 
för flera av dem. Att kunna kommunicera 
och ha en meningsfull sysselsättning med 

sociala kontakter är så viktigt. Det har 
man verkligen kommit till insikt om och 
det har projektet bidragit till, konstaterar 
Stefan.

Arne Gunnarsson på Helsingborgs 
kommun är nöjd även han och berättar 
att det här är en del av ett mycket större 
projekt där det bland annat finns en tjugo-
årsplan på hur Drottninghög ska utveck-
las och förändras.

– Det har varit så härligt att vara med 
om detta projekt. Tanken är att fortsätta i 
större skala och vi kommer ansöka om 
pengar från EU för kommande projekt för 
att utveckla det vidare, berättar Arne och 
välkomnar alla Sveriges kommuner att 
följa efter.

– Det här är en fantastisk möjlighet för 
hela Sverige att ta itu med sysselsättnings-
problem och integration på ett effektivt 
sätt, menar Arne Gunnarsson. 

”Riktigt bra resultat”
Även Anna Jähnke, arbetsmarknadsnämn-
dens ordförande och kommunalråd i 
Helsingborgs stad, är också nöjd med 
projektet ”Sätt färg på Helsingborg”.

– Det är glädjande att så många av 
deltagarna har fått jobb, det är ett riktigt 
bra resultat och visar att metoden ger 
dubbel effekt. Fler helsingborgare får 
möjlighet att få in en fot på arbetsmark-
naden och målerifirmor får hjälp med att 
rekrytera duktig personal. En extra bonus 
är att de boende och besökarna får ett fint 
torg med ett nytt konstverk. Det här är 
verkligen ett projekt där alla är vinnare, 
säger Anna Jähnke.

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson
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En gigantisk bildöverföring av ”Drottningen”. 
Fr v. Hassan Elassi, Jan Thulin, Wissam 
Abdallah, Stefan Alexandersson och Emma 
Tullgren.

Modden Bahtiti fräschar upp 

cykelstället utanför biblioteket 

i Drottninghög centrum.

Mattias Palm och Ahmad Alkhatib målar upp en 
schackbräda på betongplattorna. 
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MåleriföretagenPå gång 
inom

Måleriföretagen i Sverige administre-
rar sedan 2010 en garanti för de 
kunder som är privatpersoner 
(konsumenter). Detta innebär att 
kommersiella beställare som  
t ex bolag eller bostadsrättsföreningar 
inte har tillgång till denna garanti. Det 
är inte medlemsföretaget som lämnar 
denna garanti direkt mot privatperso-
nen. Det är istället medlemskapet i sig 
som förbinder medlemsföretaget att 
stå bakom Måleriföretagen i Sveriges 
garanti.

Däremot är det av stort värde att 
medlemsföretaget marknadsför denna 
garanti så som en konkurrensfördel 
gentemot icke-medlemmar.

Garantin är tvåårig och innebär i 
korthet att om en privatperson är 
missnöjd med tjänsten skall denne 
kontakta Måleriföretagen i Sverige 
eller till utsedda besiktningsmän 
direkt.

Besiktningsman som tagit på sig 
uppdraget lämnar en opartisk 
besiktning som också medlemsföreta-
get får ta del av. Om medlemsföreta-
get inte vill rätta till de eventuella 
felen ska privatpersonen vända sig till 
Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN) som avger ett beslut i frågan. 
Önskar medlemsföretaget ändå inte 
följa ARN:s beslut om eventuella 
åtgärder inom tre månader från 
beslutsdatum kan medlemsföretaget 
komma uteslutas ur Måleriföretagen i 
Sverige. Då förskotterar Måleriföreta-
gen i Sverige åtgärden som utförs av 
annat medlemsföretag, dock maximalt 
två prisbasbelopp.

Nöjd-Kund-Garantin skapar 
trygghet hos kunden och är ett 
konkurrenskraftigt försäljningsargu-
ment. Du har hela branschen bakom 
dig som garant för det utförda arbetet. 
Använd därför gärna logotypen i ditt 
försäljningsmaterial, på din webbplats 
eller som bildekal. Den finns att ladda 
ner på www.maleriforetagen.se.

NYHETER OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Arbetstidsförkortningen utökas med två 
timmar, från 32 timmar till 34 timmar. 
Stupstocksregeln, d.v.s. de i kollektivavtalet 
angiva dagarna som ledigheten ska förläg-
gas till om annan överenskommelse inte 
gjorts, har inte utökats. Förläggning av 
eventuellt överskjutande timmar ska därför 
förläggas efter överkommelse.

Kvinnliga arbetstagare som är lediga med 
graviditetspenning har rätt till uppskjuten 
uppsägningstid i likhet med vad som gäller 
för föräldralediga enligt 11 § LAS, d.v.s. 
uppsägningstiden börjar löpa först när 
arbetstagaren återupptar sitt arbete efter tid 
med graviditetspenning.

NYHETER OM ARBETSMILJÖ
Företagets skyddsombud ges rätt att verka, 
ha tillträde till, samtliga arbetsplatser inom 
företagets verksamhetsområde.

Vidareutbildningen för skyddsombud ska 
branschanpassas.

LÖNER
Retroaktiv ersättning för perioden 2016-04-
25 till 2016-04-30 regleras med ett engångs-
belopp om 4 kr för varje löneberättigad 
timma, med procentuell fördelning för 
lärlingar, att utbetalas vid löneutbetalnings-
tillfället i maj.

Garantilönen höjs f r o m 1 maj med 4 kr 

och potten för avtalstidslönen blir 4 kr/
timme.

Efter nollställning av prislistan blir 
ortsprocenten för övriga landet 2,6% och 
Stockholm 7,9%.

Övriga löner framgår av bilaga 16 t o m 
19 i överenskommelsen.

I KORTHET INNEBÄR AVTALET: 
● 13 månaders avtal så att exportindustrin 
kan sätta märket i lugn och ro 2017 
● Avtalsvärdet är 2,2 procent på 12 
månader och uppräknas om 2,38 procent 
på 13 månader 
● Löneökningen träder inte i kraft förrän 
den 25 april pga att Målareförbundet verk-
ställde sitt strejkvarsel 
● Parterna ska tillsammans följa utveck-
lingen och eventuella konsekvenser av 
TYCO-domen för avtalsorådet måleri. 
Uppstår diskussion om tillämpningen 
av arbetsdirektivet ska Svenskt Näringsliv 
och LO konsulteras 
● Rätt till uppskjuten uppsägningstid vid 
graviditetspenning 
● Arbetstidsförkortningen ökar med två 
timmar (som avräknas löneutrymmet) 
● Partsgemensamt arbete kring: 
personalutrymmen 
– nytt statistikavtal 
– branschanpassning av vidareutbildningen 
för skyddsombud 

Nöjd-Kund-Garanti

Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet har träffat en 
överenskommelse om avtal för måleribranschen. Överenskommelsen 
avser en avtalsperiod om 13 månader, fr.o.m. 1 april 2016 t.o.m. 30 
april 2017.
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MASTERS 
FRÖSÅKER GCC, VÄSTERÅS 

25–26 AUGUSTI 2016

Stolt sponsor av 
Måleriföretagen Masters

Alla medlemmar i  
Måleriföretagen hälsas  
välkomna till Måleriföretagen  
Masters 25–26 augusti på vackra  
Frösåker GCC i Västerås 

Anmäl er snarast på 
www.maleriforetagen.se/golf

För mer information kontakta 
Elvira Nilsson, 070-549 28 88,  
elvira.nilsson@maleriforetagen.se
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På Davidssons Måleri och Golv är 
förmiddagsfikat precis avslutat. Den 
släthåriga taxen Hugo slickar i sig de sista 
smulorna från golvet och följer sedan med 
matte ut till bilen. Färden går till Vadste-
nas senaste nybyggnadsprojekt, rättspsy-
kiatriska kliniken, där Davidssons står för 
målningsarbetet. Projektledarna Anders 
Rapp, Patrik Sjölin och Fredrik Hellberg 
återvänder till ett av kontorsrummen och 
snart kommer även företagets vd och 
delägare Ruben Davidsson in genom 
dörren. Det var hans farfar som startade 
målerifirman i början på 1900-talet. Idag 
äger Ruben halva bolaget tillsammans 
med sin syster, Lena Davidsson. Den 
andra halvan har precis fått nya ägare i 
form av Anders, Patrik och Fredrik. 
Tanken är att den nya ägarformen ska 
lägga en grund för företagets fortsatta 
utveckling när Ruben drar sig tillbaka om 
några år. 

– Att ägandet stannar inom företaget 
känns viktigt för oss. Om vi sålt till en 
utomstående hade framtiden varit osäker, 
men nu kan vi känna oss lugna med att 
företaget kan fortsätta i nuvarande form, 
säger Ruben.

Kommunen stor kund
Davidssons är Vadstenas största målerifö-
retag och en viktig aktör i sydvästra delen 

av Östergötland. Kunderna utgörs av 
både privatpersoner, företag och den 
offentliga sektorn. Merparten av uppdra-
gen kommer från kommunerna i regio-
nen, till exempel renoveringsarbeten på de 
kommunala hyresfastigheterna. Kultur-
byggnader är också viktiga objekt. 
Vadstena är en gammal stad där det krävs 
att man tar historiska hänsyn. Ofta krävs 
specialistkunskaper. För närvarande målar 
Davidssons om fönster på Vadstenas 
renässansslott – ett omfattande arbete 
som kommer att pågå under hela året.

Utökade med golvavdelning
De senaste åren har Davidssons satsat 
framåt på flera olika sätt. En viktig 
målsättning har varit att komma närmare 
privatkunderna. När företaget 2010 tog 
över golvfirman Petterssons i Vadstena AB 
ledde det till att antalet privata kunder 
ökade, något som man ville utnyttja även 
inom måleridelen.

Att privatkunderna blivit fler har gett 
både en större variation i arbetet och en 
bredd som kan vara viktig på mindre 
orter där nybyggnationer inte alltid 
förekommer i så stor utsträckning, 
berättar ägarna.

– Privatkunderna får oss dessutom att 
hänga med i inredningstrenderna på ett 
bättre sätt. I hemmen ser vi ofta tidigt vad 

Davidssons Måleri och Golv är företaget som aldrig slutar utveck-
las. Under de senaste åren har man gjort flera stora satsningar, 
bland annat utökat med en golvavdelning. Nyligen blev tre av de 
anställda delägare för att kunna ta över när företagets vd och 
ägare Ruben Davidsson snart går i pension.

Ruben Davidsson är glad över att 

kollegorna ville gå in som delägare trots 

hans varningar ”Jag förklarade för dem 

att företagandet är ett dygnet runt-

arbete. Det här är ingen räkmacka 

direkt”, skrattar han.

Läs mer på sidan 24 >>
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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
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Vadstena Slott.

Davidssons har målat om 

fasaderna i Vadstenas populära 

hyreshusområde Sjökvarteren.

Måleributiken ligger vägg i vägg 

med huvudkontoret.

Ruben Davidsson har 

arbetat på Davidsson 

sedan barnsben och 

sett hur företaget vuxit. 

Idag arbetar 30 målare 

och 15 golvläggare här.

Apoteket i Vadstena är en av de kultur-
byggnader som Davidssons arbetat med.

1

1

2

2

3

3

som är populärt och vad som ligger i 
tiden, säger Anders Rapp.

Davidssons har arbetat mycket för att 
bli synligt för lokalbefolkningen. Företa-
gets välsorterade måleributik, som 
öppnades för några år sedan, är ett 
exempel. Att ha anställda målare som 
utgår från sin hemort har också visat sig 
vara viktigt, förklarar Ruben.

– En av våra målare utgår från Ödes-
högs kommun och har bra kontakt med 
kunderna där. När Patrik Sjölin började 
arbeta från vårt kontor i Motala 
märkte vi även att vi fick en 
helt annan kontakt med 
Motalaborna. Kunderna 
vill gärna ha en personlig 
kontakt på nära håll.

Samarbetar med andra 
måleriföretag
För att lyckas i branschen 
menar ägarna att man aldrig 
får tumma på kvaliteten. 
Kunderna ska kunna vara 
säkra på att de får målare 
med hög kompetens och 
arbetet utfört i rätt tid. För 
att lättare kunna garantera 

en bred kompetens bildade Davidssons 
2006 ihop med åtta andra måleriföretag i 
Mellansverige företagsgruppen Nordisk 
Yta. Företagen inom Nordisk Yta 
samarbetar och delar kompetens och 
kostnader mellan sig. Det gör att de 
enskilda företagen kan erbjuda tjänster 
som små och medelstora företag normalt 
sett brukar ha svårt att erbjuda på egen 
hand.

Även medlemskapet i Måleriföreta-
garna är viktigt för Davidssons.

– Jag tycker att det är en själv-
klarhet att vara medlem i en 

avtalsslutande organisation. 
Det är bra att veta att det 
finns någon att ringa för 
råd och stöd när det 
behövs. Vi tycker att det 
är positivt att Måleriföre-

tagarna numera fokuserar 
på de vardagliga problemen 
inom verksamheterna. Som 
företagare är det oftast 
praktiska frågor man 
behöver hjälp med, säger 
Ruben Davidsson.

Text och foto: 
Kristin Mörck 
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Facecover
TIKI är världens första andningsskydd 
som i realtid mäter kraften i varje ande-
tag och levererar den luft och det tryck 
som användaren behöver. Inuti masken 
finns en tryckgivare som oavbrutet reg- 
lerar fläktens hastighet efter din and-
ning. Detta ger bästa möjliga skydd mot 
luftburna partiklar som kvartsdamm och 
bakterier.

Pris 4.495:-

Pris 7.995:-

Tel: 08-31 54 00. Säljsupport: Mats Nilsson 0705-75 81 50, säljare Mälardalen och norrut. 
Niklas Ivarsson 0706-72 73 17, säljare Syd. Emmelie Lidner 0702-56 33 88, innesäljare. 

Vi förser järn- och bygghandeln 
med mätverktyg. 

För mer info: www.alesto.se

revolutionerar utvecklingen
av andningsmasker

ett av dom tystaste elverken på markna- 
den (50-65db), 2000w max. drifttid på en 
tank (4L) ca 6 tim. Motorn regleras efter 
effektuttag, alarm för oljenivå och över-
belastning. Vikt 22 kg.

Art.nr. 172050110   

Art.nr. 110520415

Endress 2000i 

Removes paint – with care

Speedheater System AB • Norrlandsgatan 1 • 441 57 Alingsås 
Tel +46(0)31 - 336 85 50 • Fax +46(0)322-63 77 04

info@speedheatersystem.com • www.speedheatersystem.com 

•••
Bäst färgborttagning med Speedheater Cobra
Tre målerifirmor intygar

•”Oj vilken design! Imponerande 
snabb, bra balans, lätt och smidig att
arbeta med, dessutom helt tyst.”

Håkan Pettersson
P&A Byggmåleri AB
Trollhättan

•”Cobran har gjort vårt arbete
betydligt enklare.”

Mats Magnander
GBG Måleridesign AB
Göteborg

•”Cobran är överlägsen; snabb och 
smidig.”

Robert Andersson
Bolltorps Fönsterunderhåll
Alingsås 

Speedheater Cobra är den perfekta färgborttagaren när det gäller
mindre detaljer som profiler, trappor, fönster, möbler, m.m.
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DEMIDEKK BRILLIANT WHITE

Speciellt utvecklad  
för vita hus

Vägg: Jotun 9918 kLassisk Vit 
huset kommer från triVseLhus

nu lanserar vi en helt ny utomhusfärg utvecklad för alla som drömmer  
om ett vitt hus. färgen är baserad på DemiDekks välbeprövade 
ama®teknologi och är kompletterad med ny teknik som hindrar smuts 
från att fästa sig på ytan. 

Den nya tekniken ger också ett extra skydd mot svartmögel. 
Resultatet är en färg som gör att huset ser vitt och nymålat ut länge.

Länge har ljusa väggar varit domine-
rande i de svenska hemmen, men nu 
börjar även mörkare kulörer bli allt 
populärare. Enligt en undersökning 
som Sveff genomfört i samarbete med 
YouGov har andelen som föredrar 
mörkare väggar ökat jämfört med 
föregående år. Mörkare färgskalor är 
vanligast i åldersgruppen 18–34. 

Andelen som skulle välja mörkare 
väggar vid nästa renovering har ökat 
från nio procent till 12 procent i årets 
undersökning (en statistisk säkerställd 
ökning). Det är dock fortfarande 
närmare hälften (49procent) som 
svarar att de skulle välja samma nyans 
på väggarna som de har idag, följt av 
att välja ljusare väggar (27procent). 

Trenden med mörka väggar är störst 
bland yngre, enligt en undersökning 
som Sveff, Sveriges Färgfabrikanters 
Förening, genomfört i samarbete med 
YouGov. I åldersgruppen 18–34 år 
väljer närmare 1 av 5 mörkare färgska-
lor, medan endast omkring 1 av 10 
bland 35–54-åringarna föredrar mörkt 
och 5procent av 55–74-åringarna. 

– Det är inte helt oväntat att yngre 
väljer mörkare färgskalor. Unga männ-
iskor är oftast mer vågade och hungriga 
på förändring. Den ljusa trenden är 
fortsatt dominerande, men det nya 
resultatet pekar på att vi ser en långsam 
övergång från ljust till mörkt, säger Olof 
Holmer, VD på Sveff. Sveriges färgfabri-
kanters förening. Källa: Sveff

Mr Perswall, specialisten på digitaltryckta 
design- och fototapeter, tar nu ett nytt 
spännande steg. I slutet av april lanserar 
varumärket ett tjockt magasin med runt 
400 tapetmönster och miljöbilder för att 
utmana konventionellt tänkande och in-
spirera till personliga interiörer.

– Med det nya inspirationsmagasinet vill 
Mr Perswall utmana det konventionella 
tänkandet kring tapeter och visa hur en-
kelt det är att personifiera sitt hem med 
egendesignade tapeter, berättar Gustaf 

Löwbäck,  Business Area Director Onli-
ne på Mr Perswall.

TRENDER – TOPP TRE JUST NU 
1. Nature – så som grönska, blad, strän-
der, havet och snöbetäckta fjäll. 
2. Industry – så som olika material som 
betong, marmor, rostiga rör, tegelväggar 
och galvaniserad plåt. 
3. Black & white – så som fotokonst, 
citybilder, grafiska tryck och typografi.

Aktuellt

Enskilda näringsidkare som inte 
har några anställda föreslås få 
skatterabatt för den först anställ-
de. Enbart ålderspensionsavgiften 
ska behöva betalas under de första 
12 månaderna.

Regeringen vill förmå fler enskilda 
näringsidkare att anställa personal och 
föreslår ett återinförande av en del av 
de regler om skatterabatt för nyanstäl-
lande enmansföretag som gällde under 
2006.

I en promemoria föreslås nu att 
enskilda näringsidkare som nyanställer 
ska få rabatt (”växa-stöd”) på arbetsgi-
varavgifterna för den först anställde. 
Istället för att betala fulla arbetsgivar-
avgifter och/eller särskild löneskatt ska 
enbart ålderspensionsavgiften på 
10,21% behöva betalas under 12 må-
nader. För personer som är födda 1937 
och tidigare ska inga avgifter alls 
betalas under det första året.

Villkor
För att omfattas av skatterabatten ska 
följande villkor vara uppfyllda:
• näringsidkaren ska bedriva aktiv 
näringsverksamhet
• anställningen ska påbörjas efter 
31 mars 2016
• näringsidkaren ska från och med 1 ja-
nuari 2016 fram till dess anställningen 
påbörjas inte ha betalat ut någon 
avgiftspliktig ersättning till arbetstagare 
eller uppdragstagare (personer som fått 
sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning 
räknas dock inte)
• anställningen ska omfatta minst tre 
månader i följd
• arbetstiden ska uppgå till minst 
20 timmar/vecka.

Skatterabatten gäller inte personer som 
under 2016 eller senare är eller har 
varit anställda i någon annan närings-
verksamhet som näringsidkaren (eller 
någon närstående till denne) direkt eller 
indirekt bedriver eller har bedrivit.

Det är inte heller möjligt att få 
skatterabatt om arbetsgivaren redan 
har fått rabatt i en annan verksamhet.

    Växa-stöd vid 
    förstagångsanställning
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nu lanserar vi en helt ny utomhusfärg utvecklad för alla som drömmer  
om ett vitt hus. färgen är baserad på DemiDekks välbeprövade 
ama®teknologi och är kompletterad med ny teknik som hindrar smuts 
från att fästa sig på ytan. 

Den nya tekniken ger också ett extra skydd mot svartmögel. 
Resultatet är en färg som gör att huset ser vitt och nymålat ut länge.
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Aktuellt

Det gamla varvsområdet Lindholmen 
är Göteborgs nya teknik och innova-
tionscentra med Lindholmen Science 
Park i spetsen. Nu ska området gå 
från kontorslandskap till blandstad. 

Enligt den nya detaljplanen ska cirka 450 
bostäder, en förskola, friliggande restau-
ranger och ytterligare kontorsplatser 
tillsammans väva ihop Lindholmen till ett 
sammanhängande och blandat stadsom-
råde. 

Först ut blir Peab Bostad som bygger på 
första parkett. 

Brf Lindholmskajen byggs direkt vid 
kajen i en första etapp som kommer att 
omfatta två hus med totalt 67 lägenheter 
och verksamheter i gatuplan. Därefter 
kommer Peab Bostad att bygga cirka 120 
lägenheter ytterligare i en andra etapp. 

I och med utvecklingen av Lindholmen 
kommer bostadsbyggandet på Norra 
Älvstranden nu allt närmare city. 

– Lindholmskajen blir bland de mest 
citynära bostadshusen på hela Norra 
Älvstranden, säger Pehr-Olof Olofsson, 
regionchef Peab Bostad. 

För att knyta an till platsen med 
byggnader som arkitekt Gert Wingårdhs 
”Kuggen” och inte minst grannen Hotellet 
Radison Blu, har extra kraft lagts på 
husens arkitektur. 

Fasaden har exempelvis vinklats i fem 
grader. 

– Förutom den visuella effekten släpps 
ljuset in bättre till både lägenheter och 
innergård, säger Pehr-Olof Olofsson. 

Lägenheterna består av allt från 
studentlägenheter till en femma på 113 
kvadratmeter. Husen som byggs efter 
riktlinjer för Svanenmärkning får 
solceller på taket för lägre driftskostna-
der, usb- laddare i lägenheterna samt wifi 
på innergården. I föreningens 
gemensamma parkeringsgarage finns 
även möjlighet att ladda elbil. 

I Kemikalieinspektionens rapport 
Allergiframkallande ämnen i 
färg – rapport från ett tillsyns-
projekt 2015 redovisas informa-
tion om användandet av konser-
veringsmedel i färg och 
konsekvenserna av detta.

Astma- och Allergiförbundet 
välkomnar rapporten, den 
uppmärksammar att en stor 
yrkesgrupp utsätts för allergi-
framkallande konserveringsme-
del. Det leder till att allergier 
ökar bland yrkesmålare.

– Nya uppgifter om de 
produkter som vi rekommende-
rar förpliktigar oss alltid att ta 
upp produkten till nytt övervä-
gande, vilket också kommer att 
ske, säger Ulf Brändström, 
generalsekreterare på Astma- och 
Allergiförbundet.

I rapporten uttrycker Kemika-
lieinspektionen oro för att 
Astma- och Allergiförbundets 
märkning kan uppfattas som 
vilseledande. 

Förbundets Svalanmärkning 
riktar sig till slutanvändaren och 
inte till yrkesmålare. Genom 
Svalanmärkningen får slutanvän-
daren en förstärkt varning genom 
att texten ”Astma- och Allergi-
förbundets rekommendation 
gäller ej under appliceringen av 
färgen utan först 14 dagar efter 
avslutad målning. Iakttag 
försiktighet och sörj för god 
ventilation under avklingningsti-
den (2 veckor)” måste finnas på 
förpackningen. Denna varning 
finns där tack vare att produkten 
är märkt med en rekommenda-
tion från Astma- och Allergiför-
bundet.

För att få ner antalet framtida 
fall med allergiska besvär orsakade 
av användandet av färg föreslår 
Kemikalieinspektionen informa-
tionsinsatser riktade till målare, ett 
initiativ som välkomnas av 
Astma- och Allergiförbundet.

Husen skapar stråk ner mot vattnet och den vinklade fasaden ska lätta upp innergården. 

Limhamnshus Industri förvärvar Hagmans Kemi
I början på året blev det klart att 
Limhamnshus Industri AB blir ny ägare 
till Hagmans Kemi AB. Förvärvet 
innebär att koncernen nu kompletterar 
sin verksamhet med ytterligare affärs-
områden, marknader och varumärken 
för färg och ytbehandlingar. 

– Hagmans kompletterar vår verksam-
het på bästa sätt. Här finns en väl 
erkänd premiumprofil som tillför både 

bredd och djup i vårt totalerbjudande, 
säger Per Skånberg, VD för Limhamns-
hus Industri AB. 

Limhamnshus Industri är en 
familjeägd bolagsgrupp. I gruppen 
ingår bland annat Colorex Sweden AB 
som är Sveriges största privatägda 
producent av dekorativ färg och 
Nordens ledande producent av färg till 
egna varumärken.

    Svanmärkning av färg   
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Statens fastighetsverk (SFV) föreslår 
att färgsättningen av fasaderna på 
residenset i Härnösand återfår sin 
ursprungliga ljusa nyans. Byggnaden 
har särskild arkitekturhistorisk 
betydelse som en av de första 
nyklassicistiska byggnaderna i 
Sverige.

När Härnösandsborna i slutet av 
1700-talet skulle få ett nytt residens 
opponerade sig dåvarande landshövding 
Karl Bunge mot originalritningarna på 
en träbyggnad och önskade ”en mer 
prydlig, anständig och warachtig” 
byggnad. Med stöd av kungen drev 
Bunge igenom att istället bygga ett 
residens i sten med Olof Tempelman 
som arkitekt. De nya ritningarna 

godkändes av kung Gustav III, på 
Stockholms slott i januari 1785. 

När residenset stod klart 1790 var 
fasaden som höjde sig över den röda 
trästaden sobert vitgrå. Vid en fasadreno-
vering 1929-30 ändrades färgsättningen 
av okänd anledning till gula fasader och 
vitmålade detaljer. Kontrasterna mellan 
gult och vitt har sedan förstärkts vid 
senare ommålningar under 1900-talet, 
vilket resulterat i nuvarande mycket 
mörka gula nyans, med starkt kontraste-
rande fasaddetaljer i vitt. 

– Residensets fasader hade ursprungli-
gen en enhetlig, mycket ljus kulör, med 
fönster och sockel i grått och med svart 
tak. Färgsättningen av fasaden var 
betydelsefull för det nyklassicistiska, den 
stil som försökte efterlikna antiken och 

som på den tiden var helt ny, säger 
Per-Anders Johansson, Statens fastighets-
verk. 

Residenset är en av Härnösands 
viktigaste byggnader, det är också ett av 
arkitekt Olof Tempelmans främsta verk 
och den byggnad som introducerade den 
nyklassicistiska stilen i Sverige. Byggnaden 
har därför en särskild arkitekturhistorisk 
betydelse.

– Den nuvarande färgsättningen är 
problematisk både av arkitektoniska och 
pedagogiska skäl. Den gula färgen 
stämmer helt enkelt inte överens med 
residensets arkitektur. Vi anser därför att 
det är väl motiverat att återskapa den 
färgsättning som byggnaden ursprungli-
gen hade, säger Per-Anders Johansson.

Residenset i 
Härnösand 
nuvarande 
färgsättning. 

Originalritning till 
residenset i 
Härnösand 1784

1

2

2
1

Foto: Åke Eson Lindman.
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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

180T

180XT

210XT

230T

260XTD

105TL
En egen Dino!

Finns för omgående leverans från 219.000:- 
exkl moms.

Fyra små- & medelstora samt fyra stora företag 
inom VVS, El, Måleri och Bygg utsågs till Sve-
riges bästa hantverkarföretag 2016. I år har 
närmre 15 000 nöjda kunder, och 1800 företag 
engagerat sig i tävlingen. ”Det finns ett utbrett 
intresse och önskan om att identifiera, premie-
ra och hylla de duktiga företagen i branschen”, 
säger Thomas Larsson, VD på Dorunner, ar-
rangör av Hantverkargalan och tävlingen Årets 
Hantverkare. 

25-30 medarbetare över året, 
42 Mkr i omsättning. Måleri, 
men också entreprenader för 
nybyggnad och ombyggnad 
med el, rör och bygg bl.a. för 
stora bostadsrättsföreningar 
samt fastighetsskötsel norr 
om Stockholm. VD Peter Fors: 
”Initiativet bevisar att det lönar 
sig att satsa på kvalitet. Vårt 
viktigaste ledord är trygghet – 
för kund, för våra anställda och 
för oss som ägare. Vi behöver 
utmärkelsen ”Årets Hantver-
kare” för att stärka förtroendet 
för en bransch som ibland fått 
oförtjänt dåligt rykte”.

Små och medelstora VVS-
företag: JMG VVS i Västerås 
AB i Västerås

Stora VVS-företag: Rörmon-
tören Syd AB i Staffanstorp

Små och medelstora El-före-
tag: Johan & Johan Elteknik 
AB i Göteborg

Stora El-företag:  Norrköping 
Elektriska East AB i Norrkö-
ping

Små och medelstora  
Måleriföretag: Stuvsta 
Färglager AB i Stockholm

Stora Måleriföretag: Peter 
Fors Måleri & Entreprenad AB 
i Stockholm

Små och medelstora Bygg-
företag: Lindqvist & Engström 
AB i Stockholm

Stora Byggföretag: DM Tak 
AB i Stockholm

Två medarbetare, far och son i 
ett företag grundat 1918, 1,6 
Mkr i omsättning. Femte 
generationen på gång i två 
döttrar uppskolade av farfar i 
kunskap om kulörer. Måleri, 
men leder entreprenader med 
team av andra hantverkare i 
Stockholm med omnejd.

Olof (son) och Lennart (far) 
Österlund: ”Mycket roligt att 
vinna Årets Måleriföretag. Ett 
viktigt bevis på det långa 
förtroende vi har byggt upp 
genom åren hos nöjda kunder 
och nätverket av samarbets-
partners”.

Stuvsta  
Färglager AB

Peter Fors Måleri  
& Entreprenad AB
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Produktnytt

Anzas Elite för grova underlag har 
fått en uppdaterad Rytexväv, som 
tagits fram helt utifrån yrkesmålar-
nas synpunkter. Den nya väven ger 
ett bättre slutresultat än Rilon. Den 
täta väven ger en bättre täckning 
och spar därmed tid. Den höga 
färgupptagningsförmågan och 
kapaciteten gör att man får mindre 
oönskat färgstänk. Vävens oändliga 
fiber gör att man slipper fibersläpp i 
den målade ytan.

STÄDA MED  MILJÖANPASSADE PRODUKTER

Matta färger gör att saker verkar avlägsna, djupare och mer naturliga eftersom de inte 
reflekterar ljuset. Nu ska även bostaden smälta in i omgivningen. Matt fasadfärg är en 
produkt som i första hand riktar sig till den innovativa publiken. 

− Vi lanserar nu en supermatt färg för utvändiga träfasader. En färg som ger en sober 
men robust och hållbar yta i upp till 10 år. Vi tror att målgruppen i första hand 
kommer vara unga vuxna. Husägare som tänker nytt och gillar modern arkitektur. Vi 
har sett behovet, och nu finns den helmatta färgen från Nordsjö hos våra återförsäl-
jare, säger Malin van ‘t Wout, Brand Manager på Nordsjö.

ALCRO LANSERAR  
PROFFSSERIEN  
MILLTEX PRESTANDA

NY UPPDATERAD  
ROLLER FRÅN ANZA

För att möta marknadens be-
hov av en slitstark väggfärg anpas-
sad för matta ytor lanserar Alcro 
Milltex Prestanda 5 och Milltex 
Prestanda 7, två stycken brytbara 
premiumprodukter som inte kräver 
någon grundfärg.

– Våra proffskunder har efterfrå-
gat en täckfärg anpassad för matta 
ytor, säger Karin Stålhammar, 
PR-ansvarig på Alcro. Matta ytor är 
ofta förknippade med känsliga ytor 
och med Milltex Prestanda kan vi 
erbjuda våra kunder ett snyggt 
resultat som samtidigt är mycket 
tålig. Färgerna är framtagna för 
miljöer där det ställs höga krav på 
tålighet och finish och passar 
därmed perfekt i offentliga miljöer 
som trapphus, skolor, förskolor och 
sjukhus där höga krav på slitstyrka 
och tvättbarhet finns. 

Milltex Prestanda är en akrylat-
färg i glans 5 och 7, anpassad för 
vägg och takytor inomhus. Färgen 
kan appliceras med pensel, roller 
eller spruta och kommer i 4 och 10 
liter.

Nu kan du göra rent väggar, fasader och foder samt fördröja uppkomsten av mögel 
utan dåligt miljösamvete. Beckers nya rengöringssortiment uppfyller självklart alla 
regler om nedbrytbarhet och är helt fria från fosfater.

BOSTIK RECOVER
Recover är Bostiks senaste tillskott som underlättar 
renoveringen av väggar. Produkten är framtagen 
för att användas tillsammans med renoveringstape-
ter. Tack vare mycket god vattenfasthet och optimal 
konsistens kan man applicera extra tjocka skikt 
utan att det rinner, vilket underlättar montering av 
renoveringstapeter samtidigt som den jämnar till. 

LYXIGT MATT FASAD PÅ  
HUSET MED NORDSJÖ SUPERMATT
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De 3 senaste tillskotten i vårt väggspack-
el sortiment är alla snabba, lättarbetade 
och smidiga.

• Roll Thermo lanseras som markna-
dens första värmeisolerande väggspackel, 
en helt unik produkt. Den är idealisk som 
underlag till väggbeklädnader eller färg. 
De värmeisolerande egenskaperna gör 
det möjligt att spara på värmekostna-
derna genom att minska värmeförlus-
terna med upp till 15%.

• Roll Light är ett rollbart lättspackel 
med bra fyllförmåga. Appliceringen är 
enkel och tidsbesparande. Lämpligt både 
för bredspackling och skarvspackling på 
gipsskivor. Fungerar både på vägg och 
tak. Finns i 10 liters hink.

• Light Premium är ett lätt handspack-
el med brett användningsområde. Möjligt 
att applicera i skikt upp till 6 mm utan 
att spricka.

KYOTO
Här är en lekfull och 
charmig kollektion 
med fräscha, fina 
tapeter inspirerad 
av Orienten i lätta 
pastelltoner. 
Vackra mönster av 
Japanska vaser och 
landskap, exotiska fiskar 
och fåglar, allt hållet i en lätt och 
humoristisk ton. En serie med 
småblommigt att matcha eller att sätta 
som eget mönster och ett fint geome-
triskt mönster, med eller utan rand, 
kompletterar det hela. Färgerna går i 
blå toner, rosa, lila, grått med inslag 
av silver och några på fräscht vita 
bottnar.

CASSATA
Underbar kollektion, 
glädjefylld och 
samtidigt vågad, 
Cassata lever ut i en 
kombination av 
klassisk design och 
moderna färger. Ett potpuri 
av tropiska blommor, vilda 
djurtryck och traditionella medaljonger 
som kommer att lysa upp dina väggar i 
läckra färger och lyxig textilkänsla. En 
snygg smalrandig och fint matchande 
enfärgade gör det här till en sofistikerad 
och elegant kollektion. Härliga toner av 
safirblått, ceriserosa, smaragdgrön och 
guldgul samt benvit, sandfärgat och 
grafitgrått.

SERENDIPIA
En sober och 
elegant kollektion 
i traditionell 
design där alla 
mönster går att 
kombinera till en fin 
harmoni. Pampiga 
medaljonger, vackra blommor, 
bladslingor och ett ”stämplat” 
geometriskt mönster ton i ton. Snygg 
bred rand eller enfärgat i skön linne 
struktur, allt perfekt färgmatchat i 
mjuka toner i en skala från svart-
grå-silver-vit till beige-mocca-guld. 
Missa inte den fina serien bambu-
blad med sjungande kolibris från 
Fjärran Östern.

NYHETER  
FRÅN INTRADEBORÅSTAPETER + 

LEXINGTON COMPANY
En blårandig arbetsskjorta, vindpinat 
solblekt trä, naturmaterial som läder, 

linne, sten, hav, och sand samt en 
avslappnad östkustlig livsstil är inspira-
tionskällorna till denna klassiska New 

England-kollektion. Kollektionen består 
av nio mönster. Alla mönster har namn 

efter författare som levt och verkat i New 
England så som Mark Twain som skrev 

Huckleberry Finns äventyr, Harriet 
Beecher Stowe som skrev Onkel Toms 

stuga och Emelie Dickinson som är en av 
Amerikas främsta poeter. 

Nytt Premium väggspackel från Bostik
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Produktnytt

Jotun har kommit med en helt ny utomhusfärg vid namn DEMIDEKK 
Brilliant White, som är speciellt utvecklad för vita hus. Färgen är 
miljömärkt med svanen och baserad på Demidekks välbeprövade AMA 
– teknologi vilket innebär en unik kombination av alkydolja och akryl. 
Men färgen har även kompletterats med en ny teknik som hindrar smuts 
från att fästa sig på ytan och ger ett extra skydd mot svartmögel. Den 
moderna teknologin bevarar både kulör och glans. Den är slitstark, 
extremt smutsavvisande samt har långa underhållningsintervaller vilket 
ger ett mycket väderbeständigt skydd för huset.

I över 20 år har Speedheater utvecklat  
produkter med IR-teknik (Infraröd värmestrål-

ning) för färgborttagning. Från en standard-
maskin har familjen i långsam takt utökats 

med ytterligare en maskin nischad för fönster 
och en för proffs.  Nu lanseras lillasystern 

Cobra.Med Speedheater Cobra sker arbetet 
med nya tekniken som genom att IR-strålar 
påverkar molekylerna i färgen så effektivt  

att färg, olja och kitt mjuknar och blir  
skrapvänligt omgående. Den torkar ut  

fukt, dödar mögel och sporer.

Speedheater Cobra

Tiki är ett innovativt andningsskydd vad gäller 
design och tekniska lösningar, med kostnadsef-
fektiv konstruktion. Det nya Tiki andnings-
skydd är enkelt och bekvämt att använda - där-
med används det oftare och arbetet kan utföras 
på ett säkrare sätt.

Tiki fungerar så att genom en tryckgivare och 
en varvtalsreglerad fläkt filtreras luften använ-
darens behov.

Tiki andningsskydd består av själva masken 
som byts ut när den blir repig eller kontamine-
rad. Filter är anpassade för miljön de ska 
användas i och byts ut när det inte längre är 
effektiva. Fläktenheten med batteri och 
belysning som uppladdningsbara.

ALESTO LANSERAR TIKI 
ANDNINGSSKYDD

Jotun lanserar  
DEMIDEKK Brilliant White



 MÅLARMÄSTAREN 3/2016     35

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

Visste ni om att föreningen har 
två tremannalag i Stockholms 
korpbowling? Tävlingarna körs i 
Brännkyrkahallen varannan 
måndagskväll under säsongen 
augusti-maj mellan kl. 18.00-
21.00. Bowlingskor och klot 
finns på bowlinghallen. 

Vill du som medlem i Målerifö-
retagen vara med och lyfta din 
”nöjesbowling” till en ny 
dimension i seriespelet? Skicka då 
en intresseanmälan till elvira.
nilsson@maleriforetagen.se. 
Säsongen startar i slutet av 
augusti.

Börja spela  
korpbowling med 
Måleriföretagen i höst!

Vi vill passa på att 
önska alla medlem-
mar en riktigt skön 
sommar!

Kansliet och jouren 
för arbetsgivarfrå-
gor har öppet som 
vanligt mellan kl 
08.00-16.00 hela 
sommaren.

MåleriföretagenPå gång 
inom

TREVLIG 
SOMMAR!
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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

Tel: (+45) 43 27 18 18
E-post: wagner@wagner-group.dk

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

Kan monteras på alla Airless anläggningar

Dimmfri 
sprutning

www.wagner-group.com

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

www.tellomaskin.se  •  info@tellomaskin.se
08-590 750 35
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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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Zifa är Layhers smidiga och fl exibla hantverkarställning

Layher är världens ledande tillverkare av ställningssystem.
Sedan mer än 70 år står namnet Layher för säkerhet, innovation och kvalitet 
Made in Germany. Robust kvalitet och genomtänkta detaljer gör våra rullställningar 
till det självklara valet för krävande proffs. Vi har lager och support i Stockholm och 
Göteborg och levererar över hela landet. Din framgång är vårt mål.

Layher AB • 08-590 955 00 • info@layher.se           www.layher.se

EM-VINST!
Under fotbolls-EM får du 

10% rabatt på våra rullställ-

ningar och hantverkarställ-

ningar. Ange kampanjkoden 

GULD2016 i kassan. 

Gäller 10 juni-10 juli 2016.

KVALITET FÖR 
KRÄVANDE PROFFS
KÖP DIREKT PÅ SHOP.LAYHER.SE



  MÅLARMÄSTAREN 3/201640  

POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på 
baksidan.

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

Läs mer på www.hagmans.com

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


