
Nr 2/2017 • Årgång 56

Medlemsorgan för Måleriföretagen i Sverige

ALVIKS MÅLERI

Sätter färg på  
Nya Karolinska 

PÅ GÅNG

De stora byggbolagen 
kräver miljörapport

ÖSTERSUNDSHEM

Världsmästare  
på integration

NY SIFOUNDERSÖKNING

Stort slarv med  
skyddsutrustning



Teknos

Färg som tål att slitas.  
Nu för ditt vardagsrum.
teknos.se



 MÅLARMÄSTAREN 2/2017     3

Ägare: 
Måleriföretagen i Sverige AB

Ordförande: Jörgen Bergqvist 
Vice ordförande: Glenn Kellerson

Ansvarig utgivare: 
Björn Hellman 
VD Måleriföretagen i Sverige

Kansli: 
Besöksadress: 
Skeppsbron 40 
Telefon växel: 0770-93 90 00

Postadress: 
Box 16286 
103 25 Stockholm

Hemsida: www.maleriforetagen.se 
E-post: info@maleriforetagen.se

Redaktion och annonsavdelning: 
Reidar Hansson Annons AB, 
Vikingagatan 30, 113 42 STOCKHOLM.  
Tel. 08-34 76 90. Telefax 08-31 86 70.

E-post: info@malarmastaren.se

Utgivningsplan 2017 
 Nr Materialvecka Utgivningsvecka 
 3 V. 20 V. 23
 4 V. 33 V. 36 
 5 V. 39 V. 42

Tryckeri: 
Åtta.45

OMSLAGSBILD: 
På Nya Karo-
linska Solna har 
Magnus Rundin 
och Tobias 
Gidlund styrt 
arbetet för 
målarna från 
Alviks Måleri.

Foto: Per 
Hansson 

Ledaren 4

Alviks Måleri på Nya Karolinska 10

Innanförskap i praktiken 18

Viktigt med rätt klimat vid målning 22

På gång inom Måleriföretagen 24

Populära kurser i dekorativt måleri 30

Världsmästare på integration 34

34

10 32

innehåll
40



  MÅLARMÄSTAREN 2/20174  

BJÖRN HELLMAN 
vd Måleriföretagen i Sverige

Livspusslet – en viktig 
fråga för jämställdhet

2
017-års avtalsrörelse intensifieras nu och i skrivande stund har vi fortsatt 
mycket konstruktiva samtal med Svenska Målareförbundet, vilket givetvis 
känns positivt. Fjolårets avtalsrörelse, som slutade i en stor konflikt, var 
inget som förde måleribranschen framåt. Ambitionen från oss på Målerifö-
retagen är därför att vi i årets avtalsförhandlingar ska kunna genomföra 

ett antal nödvändiga förändringar i vårt kollektivavtal, som gynnar våra medlemmar 
såväl som måleribranschen i sin helhet.

I årets avtalsrörelse driver vi på Måleriföretagen bland annat frågan om att vi 
måste få mer flexibla arbetstider även i måleribranschen. Att få det så kallade ”livs-
pusslet” att gå ihop är en angelägen fråga, inte minst då för alla tjejer och killar i 
måleribranschen som har - eller är på väg att skaffa - familj. Vi tycker det är en själv-
klarhet att även medarbetare i måleribranschen ska ha möjlighet att hämta och 
lämna barn på förskola/skola, under sådana premisser att deras barn inte ska behöva 
tillbringa upp till 10-11 timmar där. Därför föreslår vi nu en utökad flexibilitet i 
arbetstiderna, där våra medarbetare - efter överenskommelse med sin arbetsgivare - 
ska kunna ha arbetstiden förlagd mellan 05.00-20.00 på vardagar. På så vis kan en 
medarbetare exempelvis börja tidigt på morgonen, för att sedan kunna åka hem i god 
tid på eftermiddagen och hämta barn på förskola/skola. Den andra parten i familjen 
skulle då kunna börja senare på dagen, och därmed även lämna barnen senare, och 
på det här viset skulle vi ge föräldrar möjlighet till avsevärt mer tid att umgås med 
sina barn. 

Vi på Måleriföretagen anser att det här förslaget ligger helt rätt i tiden, då vi på det 
här sättet skulle öka möjligheten för våra medarbetare att lägga sitt ”livspussel”, 
samtidigt som vi skulle ta ett stort steg mot ökad jämställdhet i måleribranschen - en 
utveckling som jag har svårt att se att någon skulle vilja säga nej till!

 



internationell färgexpert
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AKTUELLT
Sveriges Byggindustrier 
välkomnar översyn av  
byggregler
I slutet av februari presenterade 
regeringen en kommitté som får i 
uppdrag att genomföra en 
översyn av utvalda kapitel i plan- 
och bygglagen, plan- och byggför-
ordningen, Boverkets byggregler 
och föreskrifter. Regeringen vill 
att översynen ska modernisera 
regelverken för att gynna ökad 
konkurrens och öka bostadsbyg-
gandet. 

– Vi välkomnar regeringens förslag till 
att se över byggreglerna. Vi ser gärna 
att vi bjuds in att delta i utredningsar-
betet för att kunna bidra med våra 
expertkunskaper. Utredningen är ett 
steg i rätt riktning men ett helhets-
grepp krävs kring bostadspolitiken för 
att verkligen få bukt med de problem 
som präglar bostadsmarknaden. Ett 
sådant bostadspolitiskprogram måste 
också innehålla åtgärder för att exem-
pelvis öka rörlighet på bostadsmark-
naden, underlätta för kapitalsvaga 
hushåll att etablera sig på bostads-
marknaden och balanser den målkon-
flikt som finns mellan att bygga fler 
bostäder och att minska hushållens 
skuldsättning, säger Björn Wellhagen, 
näringspolitisk chef på Sveriges Bygg-
industrier. 

Björn Wellhagen.

Renovering lyfter Radisson Blu 
Scandinavia Hotel i Göteborg
Nu storsatsar Scandinavia på att bli det ledande hotellet i centrala Göteborg. En omfat-
tande renovering av de 351 rummen, varav 38 sviter, har inletts och därefter står lobby, 
restaurang och bar på tur.

– Vi har nu ett stort ansvar att förfina och uppdatera hotellet. Vi vill skapa en mötes-
plats för såväl göteborgare som våra internationella gäster där man känner värme och 
omtanke. Ett hotell att komma tillbaka till”, säger Jessica Rivle hotelldirektör på Ra-
disson Blu Scandinavia Hotel.

Hotellets verksamhet rullar på som vanligt då renoveringsarbetet, bokstavligt talat, 
sker bakom stängda dörrar. Ombygg-
nationen sker etappvis och i januari 
2018 väntas alla rum ha genomgått sin 
förvandling. Byggentreprenör är Multi 
Montage som är specialiserade på 
inredning och renovering av hotell samt 
publika miljöer. Arkitektbyrån Design 
har ansvarat för projekteringen.

Måleriarbetet utfördes av Sandå 
Måleri i Göteborg och projektledare 
var Sebastian Jakobsson.

– Just nu är vi inne i etapp 4-5 av 9, 
Hotellet är i full drift så vi får tillgång 
till hälften av rummen på varje vånings-
plan och färdigställer dessa sen gör vi 
de andra. Vi får sätta igång vårt arbete 
mellan 8-9 på morgonen för att inte 
störa hotellgästerna, berättar Sebastian.

Över 4 miljoner till kartläggning  
om isothiazolinoner inom målaryrke
Av de totalt 38 311 000 miljoner som AFA Försäkning satsar på olika projekt kring 
arbetsmiljö och hälsa går över 4 miljoner till kartläggning som ska gagna måla-
ryket.

Yrkesmålare använder i stor utsträckning vattenbaserade färger och tapetklister 
som innehåller allergiframkallande konserveringsmedel i form av isothiazolinoner. 
Målare som utvecklar allergi tvingas byta yrke och får problem i vardagen eftersom 
ämnena också finns i produkter som schampo, diskmedel och flytande tvål. Det har 
inte tidigare gjorts några studier där man har mätt halten isothiazolinoner i luften 
under arbetet för att studera samband mellan målarnas exponering av allergenerna 
och eksem på huden eller i luftvägarna. 

Anna Dahlman-Höglund, vid Göteborgs universitet, tilldelas 4 017 000 kronor för att 
kartlägga exponeringen av isothiazolinoner i målaryrket genom provtagning på ett 
femtiotal personer och en enkätstudie med 4 000 deltagare. 

Studien beräknas pågå till 2020 och förväntas leda till ökad kunskap om isothiazo-
linoners hälsopåverkan som kan leda till bättre bedömning av risker i yrkesmålares 
arbetsmiljö. 

Anna Dahlman-Höglund, Göteborgs universitet, tel: 031-786 62 77,  
e-post: anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se 



NYHET
SUVERÄN SLITSTYRKA

SLITSTARK 
OCH  
SILKEMATT 

UNIKA FÖRDELAR:  
 Slitstark med suverän tvättbarhet
 Snygg silkematt yta i 10 glans
 Ingår i Jotuns godkända  

 våtrumssystem

JOTAPROFF AquaTech – en silkematt 
våtrumsfärg med extremt god slitstyrka 
som ger en fuktbeständig och  
mögelresistent yta.

FÖR ALLA VÅTRUM
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ORDIC ECOLABEL

296 002

JOTAPROFF AquaTech är en del av Jotuns godkända 
våtrumssystem. Den är testad och certifierad enligt de stränga 
krav som ställs för våtrum. Systemet skyddar konstruktionen 
mot fukt och ytmögel samtidigt som det är slitstarkt och 
enkelt att underhålla.
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Wood Tex-serien är vattenbaserad utomhusfärg. 
Prova bl.a. uteakrylat som är särskilt effektiv vid 
kulörbyte och har hög täckförmåga.

Kom in i din närmaste Flügger-butik för mer 
information eller gå in på flugger.se
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AKTUELLT Sveriges Byggindustrier 
motsätter sig förslaget till 
höjd entreprenörsskatt

Under hösten 2016 presenterade regeringen ett 
nytt förslag till höjning av den så kallade entrepre-
nörsskatten. Sveriges Byggindustrier menar att de 
förändringar som föreslås kommer att försämra 
förutsättningarna för många av våra medlemsfö-
retag men även för byggbranschen i stort. I värsta 
fall kommer förslaget att minska antalet nya jobb 
i landet och samtidigt som det kan bli svårare att 
leva på sitt lilla byggföretag för många småföreta-
gare i byggbranschen. En annan konsekvens av 
förslaget är att incitamentet att anställa vitt till 
viss del försvinner, något som i förlängningen 
riskerar öka förekomsten av svartarbete. Det är  
en fråga som Sveriges Byggindustrier i många år 
framgångsrikt har arbetat för att motverka. 

– Vi anser att utredningens förslag till stor del 
motverkar entreprenörskap, och i förlängningen 
sannolikt också kommer att medföra minskade 
skatteintäkter. Förslagen kommer främst att 
drabba mindre företag, nystartade företag samt 
delägare med små innehav, säger Sofie Wil-
helmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindu-
strier. 

– I ett uppstartsskede måste den enskilde delägaren ofta gå i borgen för företaget, låna 
privat eller använda sitt privata sparkapital för att finansiera verksamheten. Det är också 
vanligt att eventuella investerare i nystartade verksamheter består av företagarens nära 
släktingar. De försämringar som nu föreslås kommer dock sannolikt innebära att fler 
närstående väljer att investera sina pengar på exempelvis på börsen istället. Det måste 
löna sig att ta risk även i byggbranschen, avslutar Sofie Wilhelmsson. 

Sofie Wilhelmson.

Liwa Färg och Färgscalan har påbörjat  
ett samarbete i Stockholm 
Den gemensamma målsättningen  
för samarbetet är att kraftfullt växa 
mot måleriet i Stockholm och kunna 
erbjuda den direkta närmarknaden 
ett bredare helhetskoncept som 
tydligare kan utmana större aktörer. 
Genom driften av en butik i Solna  
och en butik i Hammarby ökas till-
gängligheten för både Liwas och 
Färgscalans kunder. 

– För måleriet i Stockholm innebär 
denna verksamhetsförändring att vi 
tillsammans med Färgscalan kan 
erbjuda ett fullsortiment av Liwá s 
proffsprodukter i både norr och söder. 
Härigenom kan vi då också addera 
Färgscalans breda sortiment av till-
behör samt en daglig utkörningsservice direkt till arbetsplastsen. Konceptet möter 
nu marknadens höga krav på ett väldigt tydligt sätt, säger Ted Ljungkvist, Liwa Färg. 

– Motivationen för Färgscalan är att fortsätta växa och kunna erbjuda marknaden i 
Stockholm ett ännu bredare och mer komplett sortiment av kvalitetsprodukter där 
vi även står oss konkurrenskraftiga i framtiden. Vi har sedan tidigare Teknos på 
hyllan och nu genom samarbetet med Liwa Färg så fortsätter vi vår utveckling i den 
riktningen, säger Christer Kroon, vd och ägare av Färgscalan i Stockholm.

Stort slarv med  
skyddsutrustning bland 
svenska hantverkare
En ny Sifo-undersökning bland 
svenska hantverkare, framtagen av 
Snickers Workwear, visar att de 
slarvar rejält med sin skyddsutrust-
ning. Endast 10 procent använder 
alltid andningsskydd när de borde 
och endast en tredjedel använder 
alltid sina knäskydd. Sex av tio 
uppger också att de råkat ut för 
arbetsskador det senaste året.

I undersökningen uppger 52 pro-
cent av hantverkarna att det slarvas 
för mycket med skyddsutrustningen 
på deras arbetsplatser. Mest slarvas 
det med andningsskydd, knäskydd, 
skyddsglasögon, hjälm och hörsel-
skydd som inte används i tillräcklig 
utsträckning.

– Det är oroväckande och förvå-
nande läsning eftersom de flesta 
professionella hantverkare arbetar i 
miljöer där de utsätts för högt buller, 
damm, lyfter tungt och ofta arbetar 
knästående. Att göra detta i flera år 
utan att skydda sig ordentligt kan få 
allvarliga konsekvenser för hälsan, 
säger Eva Vingård, professor eme-
ritus i Arbets- och miljömedicin vid 
Uppsala Universitet och fortsätter:

n  50 procent använder sällan eller 
aldrig andningsskydd när de borde. 

n  Endast 10 procent använder alltid 
andningsskydd.

n  Endast 31 använder alltid knäskydd.
n  39 procent byter aldrig de knäskydd 

som används (som slits ut precis som 
skosulor).

n  Endast 39 procent använder alltid 
hörselskydd.

n  Endast 39 procent använder alltid 
hjälm.

n  Endast 26 procent använder alltid 
skyddsglasögon.

Nöjda över det nya samarbetet. Fr.v. Christer 
Kroon, Färgscalan och Ted Ljungkvist, Liwa 
Färg.



Wood Tex-serien är vattenbaserad utomhusfärg. 
Prova bl.a. uteakrylat som är särskilt effektiv vid 
kulörbyte och har hög täckförmåga.

Kom in i din närmaste Flügger-butik för mer 
information eller gå in på flugger.se

13
15

7 
 1

2/
17

Wood Tex - professionell kvalitet

13157_ad_for_malarmastaren_march_2017_210x297mm_se.indd   1 3/21/17   4:06 PM



  MÅLARMÄSTAREN 2/201710  

Magnus Rundin är Alviks 
Måleris projektledare för 
Karolinska Institutet.

Säkerheten sätts främst och vi får börja med att legitimera 
oss i den centrala vakten som leder in till arbetsbodarna.

– Välkomna in, säger Magnus Rundin och visar oss in i 
boden där Alviks måleris målare håller till.

Vi utrustas med arbetsskor, skyddshjälm, glasögon, hand-
skar och skyddsväst och är redo att få gå in genom grin-
darna. Där öppnar sig en egen värld och man förstår hur 
Vasastan, Hagastaden och sjukhuset så småningom kommer 
växa ihop då vi stannar utanför Gävlegatan 47, samma 
Gävlegata som finns på andra sidan E4, som snart är över-
byggd med bostäder. Magnus visar på Fas 4, en stor hus-
kropp där Alviks måleri började år 2013 och målade våning 
1-3. Våning 4 och uppåt målade Larsson & Öhrnmark. Fas 
4 är klar och överlämnad och de första patienterna flyttade 
in hösten 2016.

Alviks Måleri på 
Nya Karolinska

Nya Karolinska universitetssjukhuset Solna är en av de största byggarbets- 
platserna i Sverige i mordern tid, om inte den största. Vi kan läsa i statistik-
siffror att cirka 1.500 personer har jobbat i projektet. Trettio av dem har 
kommit från Alviks Måleri och vi fick förmånen att följa med projektledaren 
Magnus Rundin på en rundvandring i fas 5 för att få en inblick i hur det är att 
måla på ett storbygge.

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson / 
Skanska
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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 arbetskraft. Du kallar 

det för pensel. Hur som helst så hittar du penslarna 

och våra andra måleriverktyg hos välsorterade färg-

butiker över hela landet. 

Vår erfarenhet är din trygghet

annons_Erfarenhet_Målarens_105x148.indd   2 2015-05-11   10:57

LÅNGTIDSSKYDD
"Två i en” färg, gummiemulsion och akrylat som ger en 

fexibel halvmatt yta med goda åldringsegenskaper. 

ELASTICITET 
En högelastisk färgfilm som klarar att ta upp 

rörelserna i underlaget.

VIDHÄFTNING
God vidhäftning på många olika typer av betongunder-
lag, cementbaserade takmaterial som eternit, tegel etc.

MOTSTÅNDSTKRAFT MOT VATTEN 
genom sitt unika barriärskydd och stora flexibilitet, 

stopp för vatteninträngning.B
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Magnus pekar på husen i fas 1 och 2 som målats av Vega 
måleri och fas 6 som målats av Larsson & Öhrnmark. Fas 7 
är ett p-garage mellan fas 4 och fas 5 som målats av Alviks 
måleri och det är fas 5 som vi ska besöka. Alviks måleri har 
målat där sedan 2013 och ska vara klara om bara några 
veckor. Därefter väntar efterjobb i form av ändringar och 
bättringar och den 6 oktober ska kunden ta över fas 5. Det är 
gigantiskt stort och man skänker projektledarna på Skanska 
en beundrande tanke.

– Skanska har haft olika projektledare för olika faser av 
bygget. Entreprenaden har delats av Skanska Sverige och 
Skanska England som bildat ett speciellt bolag för projektet. 
Engelska har varit projektspråket vilket man inte är helt van 
vid, men det har fungerat bra och man har lärt sig massor. 
Anledningen till att Skanska England blandats in är att 
annars hade hela Skanskas svenska kapacitet gått till det här 
projektet, berättar Magnus.

Engelsmän är duktiga på den här typen av projekt, men vi 
jobbar olika. I Sverige är det som bekant snickarna som 
sätter upp gipsväggen och målaren som sköter spackling, 
underarbete och målning. I England är det speciella gipsen-
treprenörer som sätter gipset och sköter hela underarbetet.

Läs mer på sidan 12 >>
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– Här var det ett företag som hette 
Astins som skulle sköta hela den biten 
och de hade stora problem med vårt 
färdigblandade spackel. I England 
blandar de sitt spackel själva, men i det 
här projektet har Alcro stått för allt 
färgmaterial. För oss har det varit svårt 
att ta över någon annans underarbete 
och vill vi förbättra eller göra om något 
så får vi inte betalt för det så det är bara 
att den som gjort det får komma och 
göra om, konstaterar Magnus.

Magnus visar oss in i blivande vårdav-
delningar där korridorernas väggar är av 
fiberbetong och arkitekterna har bestämt 
att de ska ha känslan av en mineralisk 
yta så de målas två gånger med silikat-
färg, men för att väggen ska bli tålig nog 
så måste den behandlas två gånger med 
regnstopp.

– Annars kommer det bli märken vid 
minsta lilla kontakt. Silikatfärgen är 
nämligen superkänslig, berättar Magnus.

Viktiga hygienklasser
Vi kommer in i ett vårdrum med ett litet 
förrum, en sluss, där man ska byta om 
till skyddskläder då själva vårdrummet 
är ett isolerrum för mycket sjuka pa-
tienter. Här inne råder hygienklass 3, den 
högsta hygienklassen, med speciella krav 
på färgbehandling. Magnus berättar att 
de satt microlit som grundats med våt-
rumsgrund och rullats två gånger med 
Alcro Milltex Prestanda 7. Det är iso-
lerrum, operations- och röntgensalar 
som kräver hygien klass 3, men i opera-
tionssalar sprutas färgen så inte bakterier 
fastnar i rullgrängen. I det här rummet 
är det en slags dov, olivgrön färg.

– Det är White-Tengboms arkitekter 
som bestämt material och kulörer på 
sjukhuset och Per Karneke, Alcros färg-
expert, har tidigt varit inblandad i det 
arbetet. Han har varit den förlängda 
armen mellan måleriet och arkitekterna i 
det här projektet, säger Magnus.

Rum med hygienklass 2 har slutbe-

handlats med Alcros Pashmina, hy-
gienklass 1 med Milltex 5 och 
hygienklass 0 (källare) med B Milltex.

Vi fortsätter vår vandring och kommer 
förbi något som ska bli en reception, 
passerar ett så kallat tyst samtalsrum 
som är målat i en vinröd ton och ett litet 
pentry för fikastunder som går i en blå-
grön färg. Magnus visar oss att alla el- , 
data-och kabeldragningar ligger i taket 
så att det ska vara enkelt att flytta väggar 
vid behov.

– Huset ritades 2007 och mycket har 
ändrats på vägen. När fas 4 var klart och 
de skulle ta in några maskiner dit visade 
det sig att maskinerna blivit så stora så 
de var tvungna att riva några väggar för 
att få in dem och lite så har det varit hela 
tiden. Det har varit otroligt mycket 
ändringar från beställare som gjort att 

NKS i siffror
7.174.500 meter armeringsjärn har gått åt 
(= sträckan Stockholm-Chicago) 
444.000 kubikmeter jordmassor 
(=1.480.000 fyllda badkar) 
8.000 dörrar 
1.300 meter kulvertsystem 
1.800 personer har rymts i Sveriges största 
arbetsbodetablering 
1.400 personer har jobbat med projektet 
300 datorer används 
200 microvågsugnar har ställts in i arbets-
bodarna 

32 nationaliteter har jobbat i projektet

110 meter är den högsta kranen på bygget

30 km är den sammanlagda längden på 
borrhålen till bergvärmen

14,5 miljarder kronor är 
projektets kontrakts-
värde

110.000 liter färg har 
totalt gått åt.

Källa: www.skanska.se

Läs mer på sidan 14>>



www.festool.se

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE MED LEASING

Låg fast månadskostnad.

* Rekommenderat bruttopris för annonsprodukterna 25.840 kr.  Månadsavgift 775 kr. 
Restvärde efter 36 mån 1.292 kr. Uppläggningskostnad 495 kr. Alla priser är exklusive moms.

Leasing av Festool-produkter görs i samarbete mellan finansieringsbolag och Festools 
återförsäljare. Återförsäljaren ansvarar för prissättning mot slutkund.
Detta paket är ett exempel. Kontakta din återförsäljare för ett paket som passar just dig.

Mer information finns på www.festool.se/leasing eller hos din återförsäljare. 
Fullständiga villkor för SERVICE all-inclusive finns på www.festool.se.

Dammfritt & effektivt arbete för 775 kr/månad*.
Inklusive reparationer & stöldförsäkring i 36 månader.
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Hallå där, Per Karneke, färgexpert 
på Alcro och konsultansvarig på 
Nya Karolinska Solna
Vad har varit din främsta uppgift på Nya Karolinska 
Solna?
Man kan väl säga att jag har varit byggets problemlösare 
gentemot måleriet. Alcro har levererat all färg till NKS 
och på ett tidigt stadium kopplades jag in för att tillsam-
mans med Skanska och arkitekterna på White-Tengbom-

gruppen planera alla ytskikt. Arkitekterna har sina tankar om design och känslor i  
ytskikten och Landstinget har regler om vad ytorna ska tåla (reglementet BOV, 
byggenskap och vårdhygien). Min roll har varit att få alla så nöjda som möjligt  
med bibehållen kvalitet.

När kopplades du in i projektet?
Första kontakten var i februari 2012. Då hade bygget kommit så långt att det var 
dags att börja fundera på ytskikten. Från maj 2012 till slutet av 2015 har jag gjort 
cirka 20 timmar per vecka i projektet och det har omfattat planering av alla yt-
skikt, målningsbeskrivningar och kontinuerlig revidering av beskrivningarna.  
Sen har det varit lösning av alla saker som har dykt upp och det har varit både stort 
och smått. Idag lägger jag cirka två timmar i månaden på projektet vilket är natur-
ligt för det går ju in i sin slutfas nu, men det känns lite vemodigt för vilken resa det 
har varit!

Hur har det varit? Det känns som du har varit lite som en ”krockkudde”.
Ja, det kan man kanske säga, men det har varit ett fantastiskt projekt. Först  
samarbetet med Skanska som har fungerat helt perfekt; ordning och reda och  
koll på läget hela tiden med säkerheten i fokus. Så roligt att samarbeta med White-
Tengbomgruppen och försöka förstå deras tankar och hitta lösningar på deras 
innovativa idéer. Och alla dessa otroligt duktiga hantverkare! Vilket gäng! Jag har 
varit med om många häftiga projekt, men det här tar nog priset. 

man fått ändra och många gånger börja 
om, berättar Magnus.

Han pekar på en lucka i väggen och 
berättar att det är ett rörpostsystem som 
går kors och tvärs genom hela huset. Han 
berättar om robotsystemet i källaren som 
sköter tvätt och vissa transporter.

– Det fungerar lite som en robot-gräs-
klippare med trådar i golvet så att den vet 
var den ska hålla sig. De går tyst och 
plötsligt hör man bara en metallröst; 
”-Du står i vägen, var vänlig flytta på 
dig”. Då är det bara att flytta på sig, ler 
Magnus.

Vi kommer fram till en ljusgård som 
skär genom alla våningsplan. Där hänger 
dekorativa stavar och Magnus berättar 
att det satsats mycket på konst och ut-
smyckning på sjukhuset.

– Vi fick uppdrag att hjälpa en konst-
närinna att måla hennes schabloner på 
en stor vägg och det var ok, men hon 
ville få oss till att sätta upp dem också, 
men där vägrade vi. Det ingick inte i vårt 
uppdrag och vi var livrädda att förstöra 
något. Vi vågade inte tänka på vad det 
kostade. Resultatet skulle föreställa 
ljudvågor från ett väntrum och alla var 

nöjda så då var vi det också, skrattar 
Magnus.

Vi befinner oss högt upp i fas 5 och det 
är en fantastisk utsikt in mot nya Tors-
plan, Torsgatan och Hagastaden där det 
byggs för fullt. Magnus pekar på en 
byggnad rakt fram som är ett blivande 
Elite hotell och där Alviks måleri har 
åtta målare på plats.

Dagboksnoteringar
Magnus berättar att det som snart bara 

återstår är sex trapphus som ska målas 
och sen alla ytor i fas 5 som ska bättras, 
och det är många. En hel del väggar 
borde bara kunna tvättas av och på 
traditionella svenska byggen så sköter 
städarna denna uppgift, ment inte här, 
för här är det målarens uppgift. En utma-

Från idé till färdigt sjukhus
2001 -  Idéer om ett nytt universitets-
sjukhus presenteras hos Landstingssty-
relsen. Utredningar tillsätts.

2005 – Beslut fattas i Landstingsstyrelsen 
att man ska fortsätta planera för sjuk-
huset. En formgivningstävling utlyses.

2006 – White Arkitekter vinner formgiv-
ningstävlingen.

2007 – White arkitekters vinnarbidrag 
utvecklas och förarbeten inleds.

2008 – I april fattas beslut att Nya Karo-
linska Sjukhuset ska byggas och att det 
ska finansieras enligt OPS (Offentlig Privat 
Samverkan). 

2009 – Anbudsförfarande startas.

2010 – Den 4 maj beslutar Landstingssty-
relsen att ett konsortium mellan Skanska 
och brittiska Innistrel  får i uppdrag att 
bygga det nya universitetssjukhuset. Den 3 
september tar Prinsessan Victoria det 
symboliska första spadtaget.

2011 – Bygget är i full gång med grund-
läggningar och Sveriges största arbetsbo-
detablering invigs.

2012 – I januari invigs en utställning om 
det nya sjukhuset för allmänheten och 
parkeringshuset blir den första byggnaden 
som blir klar.

2014 – Teknikbyggnaden står klar. 
2016 – Sjukhusbyggnad del 1 och parke-
ringsgarage står klara och de första patien-
terna flyttar in.

2017 – Sjukhusbyggnad del 2 står klar.

2018 – Behandlingsbyggnaden står klar 
och hela sjukhuset är klart och i full drift.

Källa: www.skanska.se

Läs mer på sidan 16 >>



Av 573 svenska yrkesmålare 
uppger 78 % att drabbats av 
fysiska besvär till följd av arbetet. 
Inget upplyftande besked, direkt. 
Men vi gör vad vi kan för att göra 
det lättare. Ofta bokstavligt talat, 
som med rollerbygeln i aluminium. 
Den gör att du slipper lyfta 
åtskilliga kilon varje dag. 

Med rätt verktyg sparar 
du både tid, pengar och din 
kropp. Och det är vad all vår 
produktutveckling går ut på.

ELITE  
23 CM BYGEL

253G

PLATINUM  
23 CM BYGEL

160G

47KG
MINDRE  

ATT LYFTA 
VARJE DAG

GÖR DIG  

AV MED DINA 

 EXTRA KILON.

Vill du vara med och 
förbättra din vardag? 

Gå med i gruppen  
Anza Pro på Facebook!

16-1022 Anza annons målarmästaren_ver4.indd   1 2017-02-09   14:27



  MÅLARMÄSTAREN 2/201716  

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

  Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb
2111
Målningsarbeten i nybyggnader 112 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115
   113c*
2112
Målningsarbeten i ombyggnader 113 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
   113c*
3049
Målningsavtalet  111 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
   111c*

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

Källa: Byggindex

ning för Magnus är att uppskatta hur 
mycket tid allt tar och få rätt betalt för 
allt.

– Engelsmännen vill ha ett totalpris på 
allt inom ett område. Efter dessa år har 
jag dessutom lärt mig att oavsett vilket 
pris jag kommer med så kommer de 
pruta ner det till hälften så det gäller att 
ta i, ler Magnus och berättar att han är 
på plats 5 dagar i veckan och cirka sex 
timmar per dag.

– Tillsammans med min lagbas, Tobias 
Gidlund som sköter det dagliga med 
målarna, känner jag att vi har stenkoll. 
Jag har fört noggranna dagboksanteck-
ningar varje dag, ända sen vi startade så 
det är bara att gå tillbaka om något 
dyker upp, berättar Magnus.

Vi har kommit ner i sjukhuset bli-
vande, stora entréhall i form av en ljus-
gård med en gigantisk betongpelare i 
mitten med moderna, djupa sittbänkar 
som trappavsatser framför. Här har 
väggarna rullats med silikatfärg och 
endast pelarna har skyddats med regn-
stopp. För att nå upp har målarna använt 
ställningar och skyliftar.

– Det kommer bli ett mycket lättill-

gängligt sjukhus för den nya tunnelbane-
uppgången ligger precis framför 
ingången, visar Magnus.

Vi fortsätter ner i källaren där vi får se 
det gigantiska kylrum som syresätter 
hela sjukhuset. Det är här robotarna kan 
komma, men just då var det lugnt. 
Magnus visar på väggarna som målades 
för fyra år sedan, men redan är rejält 
slitna. 

– De kommer ingå i bättringsprojektet, 
konstaterar Magnus. 

Magnus är glad att få ha varit med om 
projektet och stolt över det jobb som han 
och alla målare på Alviks måleri utfört.

– Men man hoppas få slippa åter-
komma hit på länge. Det räcker att pas-
sera och känna att man har varit en del 
av detta, säger Magnus.

Vad händer efter detta, undrar vi?
– Vi får se, troligtvis inte sjukhus. Jag är 
rädd att mina målare har fått nog av den 
miljön ett tag framöver, ler Magnus.

Kort om Nya Karolinska Solna, NKS
”Patienten först” är projektets ledord. Allt 
utgår från vad som är bäst för patienten.

Alla patienter får enkelrum med egen toalett 
och dusch samt möjlighet och plats för en 
anhörig att sova kvar.

NKS har planerats för att vård, forskning och 
utbildning ska kunna ha ett nära samarbete.

Nybyggnationen omfattar cirka 330.000 
kvadratmeter och innehåller 630 vårdrum.

Byggnaden är upp till 12 våningar, varav 1-2 
källarplan med parkering, omklädningsrum, 
olika logistikutrymmen samt godsmottag-

ning. På taket finns en helikopterplatta med 
plats för två helikoptrar.

Det kommer finnas 90 dagvårdsplatser, 168 
mottagningsrum, 36 operationssalar, varav 
tre hybridsalar där flera specialister kommer 
kunna operera samtidigt. 66 före- och efter-
operationsplatser, 8 strålbehandlingsrum.

NKS ska bedriva högspecialiserad vård för de 
patienter som är svårast sjuka eller skadade.

NKS är en del av de satsningar som görs i 
Stockholms län som ska resultera i ett ökat 
vårdutbud med 16 procent i hela länet 2018.

Fr.v. Fredrik Eriksson och Linus Schmidt.



 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

För vertikala och horisontella utvändiga 90° hörn.  
 

 
 För vertikala och horisontella ut- och invändiga 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!

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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Samhällsbyggnadssektorns Etiska 
Råd hade årsmöte den 16 februari 
och bjöd efter mötet på två intres-
santa föreläsningar på temat 
”Innanförskap i praktiken”. Först ut 
var Byggföretaget Dipart AB som 
berättade om hur integration blivit 
en naturlig del av deras företagskul-
tur.

– För oss på Dipart har etnisk mångfald 
blivit ett normaltillstånd och inget kon-
stigt. Vi fokuserar på det och jobbar 
aktivt med det hela tiden, berättar Mats 
Hoffman, personalchef på Dipart AB 
sedan 2002.

Dipart AB är ett medelstort byggfö-
retag som startades 1993 av Thomas 
Frankborn och Jens Hoffman. Från 
början pysslade företaget mest med 
fasad- och balkongrenoveringar, men 
idag är verksamheten uppdelad på tre 
affärsområden; Bygg, betong och hus. 
Mats berättar att när han kom till före-
taget 2002 var de 20 medarbetare och 
omsatte mellan 15-20 miljoner kronor. 
Idag sysselsätter företaget 120 medarbe-
tare och omsätter 300 miljoner kronor. 
Det lite unika med Dipart är att dessa 
120 medarbetare kommer från 22 olika 

länder, och att det är en medveten stra-
tegi som har målsatts efter värdegrunds- 
och visionsarbete.

– Första gången vi gjorde detta arbete 
var 2002. Vi ville synliggöra vad som var 
viktigt och diskutera vilka attityder vi 
hade, vilket förhållningssätt vi hade till 
olika saker och så vidare. En förutsätt-
ning för detta arbete var att alla var 
delaktiga och kände sig sedda. Vi sam-
lade därför alla medarbetare och pratade 
om dessa saker. De fick skriva ner sina 
olika tankar och värderingar på små 
lappar som sattes upp på en stor tavla. 
Det var superhäftigt och alla var otroligt 
engagerade. Utifrån alla lappar skapades 
ett gemensamt styrdokument. Bland 
annat målsattes hur många nationaliteter 
vi skulle vara i personalgruppen och 
vilken omsättning vi skulle ha vid en viss 
tidpunkt, berättar Mats.

Det man bland annat kom fram till var 
att 2006 skulle personalen komma från 7 
olika länder och 2010 från 10 olika plus 
att företaget skulle omsätta 150 miljoner. 
Alla mål uppnåddes redan 2009. 

– Styrdokumentet med våra värde-
grunder har kommit att bli ”heligt” på 
Dipart och något som alla följer och 
arbetar efter, oavsett position, kultur 

eller tjänst. Med jämna mellanrum 
samlas vi alla, reviderar dokumentet och 
sätter nya mål. Det skapar fokus och alla 
vet vart vi är på väg, säger Mats.

Utmaningar
Hela samhället står inför en jätteutma-
ning nu när alla nyanlända ska tas om 
hand och komma i arbete samtidigt som 
byggbranschen skriker efter arbetskraft 
och Mats menar att man ska se det som 
en möjlighet.

– Det är så många som behöver jobb 
och nu behöver vi mer än någonsin 
öppna upp för varandras olikheter. Vi 
har lärt oss att när man lär känna var-
andra så försvinner alla fördomar.

Dipart samarbetar med Botkyrkas 
yrkesskola och tar emot praktikanter, 
lärlingar och stöttar lärarna. I det dag-
liga arbetet berättar Mats att ledarskapet 
måste vara tydligt och uthålligt. Diparts 
platschefer utbildas så att de kan anta 
och lösa utmaningar, men några speci-
fika konflikter som beror på kulturella 
skillnader kan inte Mats säga att de har 
haft.

VÄND: 

Fortsätter på sidan 20.
>>

Innanförskap 
i praktiken

Dipartgänget som renoverade Brf Ribbyberg.

Mats Hoffman, personalchef, Dipart.
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Renova Isotop
Marknadens bästa vatten-
baserade spärrfärg.

•  Extremt goda isolerande
 och täckande egenskaper.
 
•  Grund- och färdigstrykning
 i en och samma produkt.
 
•  1-2 strykningar för färdig yta.
 
•  Isolerar bl. a nikotin-, sot- och
 vattenskadade ytor samt även
 träpanel och papperstapet före
 ommålning eller bredspackling.

I mer än 10 år har Sigma Renova Isotop-serien satt standarden för  
vad du kan förvänta dig av en spärrande färg. Med extremt goda 
isolerande, spärrande och täckande egenskaper samt ett mycket 
hållbart slutresultat är Sigma Renova Isotop ett självklart val för 
yrkesmålaren. För isolering och färdigstrykning av nikotin-, sot- 
och vattenskadade ytor samt patentering av papperstapet. 

Användes på gips, glasfiber, tegel, puts, spackel och betong invän-
digt. Kan också användas i system med Sigma Renova Träprimer 
på träpanel invändigt. 

Läs mer och hitta din närmsta återförsäljare på www.sigmafarg.se
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– Självklart har vi konflikter, men det 
beror på att det är människor som ska 
samarbeta, inte för att någon kommer 
från det ena eller andra landet.

Kommunikation är viktigt och hos 
Dipart är det svenska som gäller och en 
ny medarbetare måste visa att de har en 
ambition att lära sig språket och inte-
grera i samhället. När det behövs tar 
man tolkhjälp och Dipart har tagit fram 
ett program för hur det ska fungera och 
periodvis erbjuds exempelvis svenska-
undervisning utanför arbetstid.

Sedan 2003 genomförs varje år en 
medarbetarenkät där man får bedöma en 
mängd parametrar på en 10-gradig skala 
och Dipart har ett snittbetyg på 7, vilket 
är starkt.

– Den är jätteviktigt. Vi vill ha engage-
rade och motiverade medarbetare som 
känner sig delaktiga. Vi vill att de ska 
trivas och känna sig stolta över att arbeta 
på Dipart och enkäten är ett bra sätt att 
ta temperaturen på stämningen, säger 
Mats och berättar om företagets egna 
tidning; Monthly.

– Från början hette den Weekly och 
kom ut varje vecka, men det blev lite tätt 
så nu kommer den varje månad. Det är 
Diparts ena ägare; Jens Hoffman, som är 
redaktör och i tidningen berättas om 
olika projekt, medarbetare lyfts fram och 
vi kan rapportera om våra olika sam-
hällsprojekt.

De projekt Mats pratar om är ett sam-
arbete med Convictus och vision.nu som 
engagerar sig i Stockholms hemlösa. 
Bland annat har Dipart hjälpt cirka 5000 
personer att få glasögon.

– Vi ville göra något bra för samhället 
genom aktiv handling och fick kontakt 
med en optiker och tillsammans gör vi 

detta. Jag kan säga att känslan när någon 
som inte sett ordentligt på många år 
plötsligt får en tydlig bild är helt obe-
skrivlig, säger Mats.

– Vi försöker leva som vi lär. Företa-
gets värdegrund gäller alla och vi vill 
utvecklas och göra skillnad genom aktiva 
handlingar som exempelvis detta. I vår 
bilpool har vi 5 elbilar och vi har absolut 
nolltolerans mot korruption och svart-
jobb, fortsätter han.

Någon ställer frågan om värdegrunden 
har förändrats i takt med att antal natio-
naliteter blivit fler?

– Nej, vi har reviderat dokumentet 

flera gånger, men den står sig bra och de 
ändringar som har skett är av universell 
karaktär, säger Mats och avslutar med 
tre framgångsfaktorer för att lyckas med 
mångfaldsarbete; 

n Ha tålamod – värderingsarbete ska få 
ta tid!
n Sätt mål på mångfaldsarbete -  det 
skapar fokus.
n Berätta historier – lyft medarbetare 
som gjort något bra och gör dem till 
förebilder.

Text och foto:
Marie Hansson

JM lanserar två nya boendekoncept
Nu breddar JM sin marknad och presenterar två helt nya 
boendekoncept. Smarta kvadrat är för den som vill ha ett 
funktionellt och prisvärt boende. Premium vänder sig istället 
till den som söker ett unikt hem med det lilla extra.

– Alla vill inte bo på samma sätt, vi prioriterar olika saker när 
det gäller vårt boende. Våra undersökningar visar att nypro-
duktion blir allt mer populärt, samtidigt vill bostadsköparna 
ha fler alternativ anpassade efter deras behov. Vi tror och 
hoppas att de nya boendekoncepten kommer få ännu fler att 
trivas hemma, säger Johan Skoglund, VD på JM. 

– Vi vill fortsätta utveckla vår bransch för att på så sätt 
skapa flera nöjda bostadsköpare. Vi håller oss ständigt 
uppdaterade på vad kunderna efterfrågar, tack vare våra 
kundundersökningar har vi en bra uppfattning om vad kun-
derna vill ha. De nya boendekoncepten speglar dessa behov 
och vi har även flera satsningar på gång, bland annat tittar vi 
på hur vi kan erbjuda bostadsnära tjänster och på hur 
hemmet kan digitaliseras, säger Johan Skoglund.

Bokoncepten - Smarta kvadrat....



Med KEIM Soldalit presenterar KEIM tredje generationen av silikatfärg, nämligen sol-silikatfärg.
Målet för utvecklingen har varit att förena fördelarna av den klassiska silikatfärgen med en breddning 
av användningsområdet. Med KEIM Soldalit kan man nu måla direkt på organiska underlag, 
med bara två strykningar. Man behöver ingen grundfärg eller brygga.

www.keim.se

KEIM SOLDALIT

KEIM SOLDALIT ÄR ANPASSAT FÖR 
VÅRT SKANDINAVISKA KLIMAT

• Extremt diffusionsöppen, så fukt i fasaden 
 har lätt för att torka ut
• Mycket kort torktid
• Kan användas på de flesta underlagen
• Kräver inte grundfärg eller förbehandling
• Stor täckförmåga
• Lång hållbarhetstid
• Re mineraliserar organiska underlag
• Över 300 standardfärger
• Mineraliska färger bleknar inte
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tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor

UV-beständig i 26 veckor.
Perfekt maskeringsresultat.
Bortplockas utan att brytas. 
 tesa Precision Mask® är våran bästa 
kvalitet av maskeringstejp till  
professionella målare.
Du får alltid samma höga  
resultat: Rena och skarpa  
färgkanter utan att  
skada underlaget. 

tesa.se

NY 

FÖRBÄTTRAD 

KVALITET

UTAN TEJPRESTER

tesa® PROFESSIONAL

MÅLA UTOMHUS
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Vad skulle det kosta för byggentrepre-
nören eller beställaren av måleriarbeten 
för bättre klimat vid målning? Mitt svar 
är absolut att snarare skulle man spara 
massor av dyra ETA arbeten och kost-
nader för följdskador. Kostnader som 
ingen vill ha. 

Vad är då problemet? Fuktiga kon-
struktioner och kalla ytor orsakar ej 
uppskattade slutresultat med färgytor 
som inte går att torka av, blanka skarvar 
på gipsväggar, insjunkning i skarvar och 
ispacklingar, flammiga målade ytor mm. 
På tok för höga temperaturer vid hastig 
uppvärmning av utrymmen orsakar att 
spackel och färg torkar för fort, remsor 
släpper, skivmaterial torkar isär, färger 
torkar för fort och ytorna blir flammiga 
och får ojämn glans. Ja, listan på upp-
komna problem är längre än så här. Vad 
är det då som händer vid fel klimat? Här 
några exempel på uppkomna skador 
orsakat av dåligt klimat.

Blanka gipsskarvar
Dagen var en kulen vinterdag vid besöket 
på byggarbetsplatsen. Vi tar hissen till de 
plan där målarna börjar bli klara och 
kommer in i en lägenhet där kondensen 
täcker insidan av fönstren. Vid fuktmät-
ningar och fuktindikationer kan konsta-
teras att väggkonstruktionen har 
kolossalt höga fuktkvoter. Temperaturen 
på ytorna och i luften är runt +18°C alltså 
helt ok. Målarna berättar att dagarna 
innan de gick in och började sitt arbete i 

de här lägenheterna var det ruskigt kallt 
men byggarens projektledare ställde in 
värmare och när målarna kom in var 
temperaturen över +32°C.  Här har vi ett 
klart exempel på kondensering i väggkon-
struktionen. När remsan läggs över 
spacklet kondenserar spacklet under 
remsan och efter skarvspackling och 
målning yttorkar spacklet och kondensen 
går sakta igenom spackel och färgskikt 
vilket gör att färgen får en ojämn tork-
process med resultat att färgen över alla 
remsor blir blankare än övriga ytor.

Skarvremsan korvar sig i skarven
Ett bygge i södra Sverige har problem 
med ”skosnöreeffekt” i skarvspack-
lingen.  Vi skär bort en bit remsa och ser 
att spacklet har krossats mellan skivorna. 
Detta är ett resultat av att väggkonstruk-
tionen har svällt och gått tillbaka. I 
samband med detta har spacklet krossats 
och tryckt upp remsans mitt som ett 
skosnöre i hela skarven. Detta är orsakat 
av kondensering i väggkonstruktionen.

Spacklet i taket hänger som stalaktiter
En kvalitetsansvarig på en byggarbets-
plats vill veta vad följderna kan bli då 
hon tycker att målarna efter ”gnäll” har 
fått sina arbetsplatser uppvärmda till 
+35°C. Vid besök på arbetsplatsen upp-
mätte vi luftens fuktighet till nästan 80% 
RF. Det var olidligt varmt och målarna 
hade lämnat arbetsplatsen. Man stängde 
av värmen och målarna fullföljde sitt 

arbete vid acceptabel temperatur. Tre 
månader efter inflyttning ringer samma 
kvalitetsansvarige och vill att vi skall 
komma och ta hand om uppkomna 
skador man hävdade hade orsakats av 
vattnet i spacklet vid grängningen av 
taken. Vi åker ut till fastigheten och 
kommer in i lägenheten där spacklet 
hänger som stalaktiter i taket och or-
sakat dropp på möbler mm. Konstaterad 
orsak till skada var dåligt väderskydd 
och vid hög temperatur under byggtiden 
hade man hållit inne fukten i konstruk-
tionen med hjälp av hög temperatur. När 
fukt och temperaturbalans blev normal 
kom fukten ur takbjälklagen och löste 
upp spacklet.

Flammiga målade ytor
Ett större kontorsobjekt med betong-
väggar där vi indikerar att fukten i 
betongväggarna överstiger långt över 
90% RF men vi gör ingen borrmätning. 
Tyckte det skulle räcka med att meddela 
byggentreprenören att vi misstänker hög 
RF i betongen. Åtgärden blev att byg-
gentreprenörens sätter in en värmare. 
Målaren bredspacklar och målar väg-
garna men resultatet ser bedrövligt ut. 
Väggarna är flammiga och färgen är där 
den är som blankast lätt att torka bort 
med en fuktig trasa. Med hjälp av värme-
kamera kan vi konstatera att betongen 
fortfarande har hög relativ fuktighet. 
Orsaken till uppkommen skada är fukt i 
betongen. 

Här har jag tagit upp en bråkdel av 
klimatproblem och dessutom några 
extremfall. Listan på flera både likvär-
diga och mindre skadade projekt kan bli 
ruskigt lång. Vad kostar inte dessa 
skador i form av ETA arbete, obetalda 
åtgärder av målerientreprenören och 
reklamationskostnader hos färgleveran-
tören. För att undvika uppkomna extra-
kostnader på grund av felaktigt klimat 
måste byggentreprenörerna bli bättre på 
kunskap om fukt i byggkonstruk-
tionen och målerientreprenörerna 
måste ställa högre krav på kli-
matet innan måleriarbetet 
startar. Fukten måste ut ur 
konstruktionen och måleri-
arbetet skall utföras i ett 
klimat som inte även-
tyrar måleriarbetet.

Per Karneke
Målerikonsult  

Medlem i SBR

Det är inte alltid 
som det är 
perfekta 
förutsättningar 
för målning eller 
underarbetet.  
Foto:  
Beckers Färg.

Det är inte sällan måleriet får finna sig i att klimatet framför allt i nyproduk-
tion inte gynnar målerientreprenörens färdiga resultat. Andra entreprenörs-
kategorier har sedan lång tid tillbaka fått gehör för rätt klimat för sina 
arbeten och det är hög tid att målerientreprenörerna ställer högre krav på 
klimatet vid målning. 

Viktigt med rätt klimat vid målning 



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
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Miljö är en allt mer växande del i ett före-
tags vardag och det genomsyrar många 
delar av verksamheten. Allt från förbruk-
ningsmaterial som exempelvis målarfärg 
eller byggmaterial, men även transporter 
och drivmedel. Man ställer även högre 
krav på en leverantör att vara miljöcerti-
fierad och ha uppföljning över sin miljöpå-
verkan. Exempelvis kräver kommuner i 
sina upphandlingar att leverantörer av 
transporttjänster ska köra fossilfritt. 
Även byggbolag har krav på sina underen-
treprenörer såsom måleriföretag att 
tänka på miljön.

De stora byggbolagen som Skanska, 
NCC och PEAB är ISO-certifierade och 
har uppsatta mål att jobba mot. Bland 
annat kan det vara ett mål att anlita ISO-
certifierade underleverantörer så långt 
det är möjligt. Framtiden kräver mer do-
kumentation och strukturerat kvalitetsar-
bete och entreprenören kommer behöva 
ta mer ansvar.

Ökad miljöhänsyn kan resultera i ökad 
konkurrenskraft
Att anpassa sin verksamhet mot ökade 
miljökrav är redan idag en realitet. Det 
ställer också krav på resurser och det blir 
därför allt viktigare att välja leverantörer 
som arbetar med miljöfrågor och som till-
handahåller underlag som kan avnändas 
för miljöredovisning mot byggbolagen. Ett 
enkelt exempel är att välja leverantör av 
drivmedel med hög andel bioinblandning. 
Diesel med 40 % bioinblandning minskar 
Co2 utsläppen med 33 % och upp till 

90 % med en HVO100 diesel. Detta kan 
vara ett betydande steg i ett företags mil-
jöcertifieringsprocess vilket kan leda till 
fler vunna affärer och upphandlingar.

Ställ krav på leverantörer att tillhanda-
hålla miljödokument
Då allt mer ansvar ligger hos underleve-
rantören att redovisa sina utsläpp och 
miljöpåverkan så behöver det vara enkelt 
att redovisa och följa upp dessa vär-
dena. 

Exempel på leverantör av miljödoku-
ment
Bland landets drivmedelskedjor har 
Circle K valt att som just nu enda leve-
rantör tillhandahålla en miljöredovisning 
till sina företagskunder. Cirkle Ks Miljö-
rapport redovisar tankad volym och 
andel fossilfritt. I redovisningen framgår 
utsläppen Co2 per kg. Miljörapporten an-
vänds som underlag i redovisning mot 
kund. 

Cirkle K levererar diesel med 40 % bioin-
blandning vid ca 300 stationer i Sverige. 
I kombination med en Miljörapport tar 
Cirkle K tätposition i miljöhänsyn bland 
landets drivmedelskedjor. 

Cirkle K är även samarbetspartner och 
leverantör till Måleriföretagens rabatt-
avtal. Med Cirkle Ks biobränslen ökar un-
derleverantörer sin konkurrenskraft 
genom ökad miljöhänsyn och genom 
Cirkle Ks Miljörapport erhålls ett enkelt 
verktyg för miljöredovisning.

De stora byggbolagen 
kräver miljörapport 
från sina under-           
entreprenörer

Alkomätare 
i bilen din 
billigaste 
försäkring
Har du tänkt på vilka problem som 
uppstår om du eller en kollega 
mister körkortet? Det är lättare hänt 
än vad många tror. Att ta bilen till 
fotbollsträning dagen efter man 
druckit alkohol är vanskligt, både för 
körkortet och risken att skada dig 
eller en medtrafikant. Nu är vår 
tävling avgjord där vi ställde en fråga 
till medlemmarna om hur snabbt 
man blir helt nykter. Majoriteten 
svarade fel. Av de rätta svaren har vi 
dragit Lars Jarefjord på Norrvikens 
Måleri. Vi gratulerar Lars med en 
alkomätare och tackar alla andra för 
att ni var med och tävlade. Läs mer 
om tävlingen och alkomätare under 
Nyheter på vår hemsida för med-
lemsförmåner rabattavtal.malerifo-
retagen.se

Peugeot transportbilar var det märke 
som ökade näst mest i januari i år. Den 
nya modellserien har fallit yrkesförare i 
smaken och så även hos Måleriföre-
tagen. Vårt avtal på Peugeot transport-
bilar ger oss 14 - 27 % rabatt. Det innebär 
exempelvis en prissänkning på 64.714 kr 
när du köper en Partner Pro 4x4. Avtalet 
gäller även personbilar så vill du köra en 
rymlig personbil erhåller du hela 12 % ra-
batt på nya 3008 SUV. Läs mer på rabat-
tavtal.maleriforetagen.se

Peugeot 3008 SUV Årets Bil 2017
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Branschens bredaste skydd
för företag och anställda.

(GRATIS RÅDGIVNING INGÅR)

DESSUTOM!
Juridisk telefonrådgivning
4×15 minuter (obegränsad och konstnadsfri)

SPARA

2900 kr*

*jämfört med ungefärligt marknadspris

Måleriföretagens medlemmar

Normalpris

Som medlem kan du alltid 
ringa vår jour för arbetsgivar-
frågor. Telefonnumret hittar 
du på vår webb, malerifore-
tagen.se

Måleriföretagen i Sverige representerar 
ca 1400 måleriföretag. Vi arbetar aktivt 
för att öka våra medlemmars lönsamhet, 
utveckla dem i sitt företagande och be-
vaka deras intressen. Vi lyfter och driver 
också de näringspolitiska frågor som är 
viktiga för måleribranschens utveckling.   

En av våra viktigaste uppgifter är att 
avlasta våra medlemmar och ge prak-
tiskt stöd när det behövs – så att du 
istället ska kunna fokusera på din verk-
samhet och att utveckla ditt företag. Vi 
ser till att alltid hålla våra medlemmar 
uppdaterade på vad som händer i bran-
schen, ger kostnadsfri rådgivning inom 
arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning, 
tecknar kollektivavtal, samt agerar 
förhandlingsstöd i kontakten med 
facket. Vi anordnar också kurser och 
utbildningar, branschträffar och med-
lemsmöten.   

Nu har vi tecknat ett ramavtal inom träning och hälsa med gymkedjan SATS. Vårt 
avtal ger 14 % rabatt på SATS olika abonnemang. SATS finns i Stockholm, Malmö, 
Göteborg och Karlstad samt några fristående orter i övriga landet. All information 
och anmälan med webbformulär finns på hemsidan för alla medlemsförmåner. 

Ett medlemskap i 
Måleriföretagen är  
en lönsam affär

Många av de tjänster vi erbjuder innebär 
bättre lönsamhet på lite sikt. Men vi 
erbjuder också rabattavtal som gör att 
du kan göra stora besparingar direkt. På 
detta uppslag har du några aktuella 
exempel på våra rabattavtal.

Fler rabattavtal hittar du här:  
rabattavtal.maleriforetagen.se

Är du inte redan medlem och vill veta 
mer om vad ett medlemskap kan erbjuda 
dig ber vi dig kontakta någon av våra 
projektledare, Elvira Nilsson  
elvira.nilsson@maleriforetagen.se alt 
0770-93 90 37 eller Erling Zandfeld, 
erling.zandfeld@maleriforetagen.se alt 
0770 -93 90 32. 
Svaren till de vanligaste frågorna hittar 
du på vår webbplats under Medlemskap.

Medlemsrabatt på SATS

1 Måleriföretagens medlemmar erhåller ett unikt skräddarsytt företagspaket.  
Normalpriset är ett uppskattat värde av de enskilda försäkringarna i paketet.   

2 Exempel Ford Transit. Nypris 182.516 kr. Medlemspris 151 821 kr   3 85 öre rabatt/liter
4 räknat på 14 hotellnätter á 1.600 kr.   5 Exempel 1 st. Alcolock V3 för installation.

Som medlem sparar du:

48100 kr
per år
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Måleriföretagen driver sedan många år 
ledarskapsnätverket Framtidsgruppen. 
Flera av deltagarna har varit med under 
ett par år och några av dessa har gått vi-
dare i karriären från arbetsledare till före-
tagsledare.  Programmet syftar till att 
utveckla deltagarnas ledarskap och 
stärka deras affärsmannaskap. På så vis 
hoppas Måleriföretagen kunna bidra till 
bättre fungerande och mer lönsamma 
medlemsföretag. Under året har totalt 58 
chefer från medlemsföretagen deltagit i 
programmet och nätverket är en riktig 
storsatsning från föreningens sida på att 
utveckla de som har ledande befatt-
ningar hos våra medlemsföretag. 

Under senaste året har Måleriföretagen 
valt att erbjuda två delprogram, ett VD-
program och ett arbetsledarprogram. 
Detta grepp visade sig vara mycket 
lyckat. Innehållet har på detta vis blivit 
bättre anpassat till deltagarens behov, 
oavsett om man är ny eller erfaren i rollen 
som chef, arbetsledare eller Vd. 

Framtidsgruppen träffas 2 gånger per år, 
nu senast på konferensanläggningen 
Sånga-Säby utanför Stockholm den 
21-22 mars. 40 chefer från medlemsfö-
retag från Malmö till Umeå deltog och 
diskuterade bland annat: 

n Hur coachar jag medarbetarna mot 
ökat resultat?

n Hur ska jag mäta framgång? 

n Hur hanterar jag misslyckanden och 
konflikter?

n Vilka drivkrafter ska finnas för chef, 
medarbetare och kund i vårt företag?

Under mötet fick deltagarna även lyssna 
på ett föredrag av Mikael Wallteg, fd vice 
Vd på Systembolaget, där Mikael delade 
med sig av sina lärdomar från utveck-
lingen av Systembolaget till ett av lan-
dets bästa serviceföretag. Lärdomar 
som övriga punkter i programmet lätt 
återkopplades till. 

Om du själv eller någon kollega på före-
taget är intresserad av att delta i nät-
verket så tveka inte att kontakta din 
lokala projektledare eller Måleriföreta-
gens ansvarige för Framtidsgruppen, 
Jonas Lindberg. Information om Fram-
tidsgruppen och inbjudan till vårmötet 
finns även på Måleriföretagens hemsida.

Vi blir fler och fler medlemmar i Måleriföretagen i Sverige 
vilket är glädjande. Vi kontaktade två av dem för att höra 
om deras förväntningar på medlemsskapet;

1.  Varför har du gått med i Måleriföretagen i Sverige?

2.  Vad har du för förväntningar på ditt medlemskap?

Allt fler blir medlemmar

MIKAEL LINDGREN, M.Lindgren Entreprenad AB,  
medlem sedan i mars: 
1. Innan var jag med i Unionen Småföretagare men 
det känns mycket bättre och tryggare att vara med 
i Måleriföretagen som är kunniga på sakfrågor som 
rör måleriföretagare.
2. Proffsig hjälp i juridiska frågor.

MARIE JIDETORP,  
Hägerstens Entreprenad AB,  
medlem sedan i mars: 
1. Gick med i Måleriföretagen i Sverige då jag har 
två anställda och vill enkelt kunna få expertishjälp 
vid behov. Dessutom kunna ta del av deras Trygg-
hetsavtal för kunder  samt juridisk hjälp.
2. Att få hjälp med det ovan samt tillgång till deras 
medlemsrabatter och kurser.

n  CN Måleri Kakel & VVS 
AB, Malmö

n  CO Måleri, Uddevalla
n  Hägerstens Entrepre-

nad AB, Hägersten
n  JTF Måleri, Frändefors
n  M. Lindgren Entrepre-

nad AB, Lycksele

n  Oxeviks Förvaltning & 
Service AB, Uddevalla

n  Roy ś Måleri, Grästorp
n  Work Of Art Måleriser-

vice AB, Rö

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen Sverige

Ett toppenår för Måleriföretagens  
ledarskapsnätverk FRAMTIDSGRUPPEN

Joakim Gyllin (kursledare 
från Danji) och Robert 
Nygren (Holmlunds Måleri).

Pontus Wessman (Stoby), Ulf Dahlin (Bror 
Ericson Målerifirma i Göteborg), Ola Pålsson 
(Optimal Måleri i Öresund).

Martin Viklander (Bruske Delér Fönsterreno-
veringar AB), Johanna Thelander (Thelan-
dersson Bygg och Måleri), Johan Eriksson 
(Sicarat Måleri).



Nyhet!
Alcro Virke

EN LÄTTSTRUKEN FASADLASYR SOM  
FRAMHÄVER TRÄETS NATURLIGA STRUKTUR

Alcro Virke används för lasering av träfasader. Lasyren gör träet vattenavvisande  
och motverkar sprickbildning. Dessutom har den god kulörbeständighet och är  
enkel att applicera. Läs mer på alcro.se
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Bygg AMA – vägen 
till framgång

Under de första decennierna reviderades 
upplagorna vart tionde år genom Svensk 
Byggtjänst som fortfarande har upp-
draget. AMA -publikationerna revideras 
för närvarande vart tredje år och blir på 
så sätt kontinuerligt uppdaterade med 
aktuellt material och med aktuella me-
toder.

För att beskriva måleribranschens 
behov av vederhäftigt faktamaterial 
kontaktade vi målarmästare Alf 
Karlsson. Han har anlitats av Svensk 
Byggtjänst vid uppdateringarna av LSC 
kapitlet i de senaste versionerna av AMA 
Hus och har genom åren uppdaterat sig 
på alla sätt.

Före färgfabrikanterna
När Alf började sin karriär år 1956 fick 
målarna själva blanda färgerna och man 
kan utan vidare säga att han lärde sig 
målaryrket från grunden. I början på 
1960-talet flyttade Alf till Stockholm där 
byggbranschen var hetast och goda 
möjligheter att hitta bästa jobben och 
därmed goda inkomster. Ackordsarbete 

Under 1950-talet började diskussionerna kring strukturen inom byggbranschen ta form på allvar. För att både 
beställare och utförare av jobben skulle bli framgångsrika och nöjda med slutresultaten krävdes preciseringar av 
förutsättningarna och klara besked om omfattning och arbetsutförande. Relevanta materialbeskrivningar var också 
nödvändiga inte minst för kostnadskalkylerna. Bygg AMA kom med första utgåvan 1951 med Boverkets Grundregler 
som utgångspunkt och faktabas. Bygg AMA är idag ett begrepp i branschen och Hus AMA ingår i de tekniska 
publikationerna.

närmast brist på yrkesutbildade byggjob-
bare och det ställer andra krav.

Alf har lett många kurser för Målar-
mästare, byggledare, lagbasar och 
målare som vill uppdatera sina kun-
skaper. Dessa kurser har blivit enormt 
populära och visar på stora kunskaps-
behov inom måleribranschen. Man håller 
gärna med Alf som bestämt anser att 
yrkesutbildningarna i Sverige borde 
förbereda killar och tjejer på de krav som 
ställs inom yrkeslivet. Här kan sär-
trycken ur AMA Hus visa sig ovärderliga 
i undervisningssyfte. Något att rekom-
mendera och tänka på när planerna för 
yrkesutbildningen görs upp. Alf Karlsson 
är villig att ställa upp med vägledning i 
dessa frågor. Besök gärna hans hemsida 
www.affe.se för kontaktuppgifter.

Text och foto:  
Per Hansson

var vanligt och möjlighet att själv på-
verka sin inkomst. Alf berättar med 
skräckblandad förtjusning om 60-talets 
sandspacklingsjobb, dess fördelar och 
avigsidor. Möjligheten att genom verkligt 
hårt arbete också tjäna enorma pengar 
lockade förstås. Men det skördade också 
sina offer i form av stressrelaterade 
åkommor och förslitningsskador. 

Med åren växlade arbetsuppgifterna 
och Alf blev lagbas med allt det innebar. 
Projektanställning var vanligt och när 
bygget stod färdigt letade man upp nya 
byggobjekt. Tryggheten var beroende av 
goda vitsord och framför allt ett gott 
rykte inom branschen. AMA Hus reg-
lerar villkoren på ett föredömligt sätt och 
fungerar mycket bra om man följer 
anvisningar, beskrivningar och rekom-
mendationer. Struktur på jobben och god 
framförhållning samt noggrannhet och 
arbetsdisciplin gör allt mycket enklare. 
Med ordning och reda följer säkerhet och 
respekt, vilket underlättar vid eventu-
ella meningsskiljaktigheter eller 
diskussioner om arbetssätt eller 
ekonomisk ersättning. Tyvärr 
uppstår ofta diskussioner om 
ersättningar och inte sällan 
konflikter. Saklighet och 
korrekthet är då mycket 
viktiga för det gäller att 
ha på fötterna när det 
stormar som värst.

Mera nyproduktion igen
I miljonprogrammens spår 
följde sedermera många år av 
underhållsarbeten och nypro-
duktionen av lägenheter avtog 
och därmed även vanan att arbeta 
med dessa. Det har hållit i sig 
fram till ganska nyligen när 
nybyggnationen åter 
har kommit 
igång. Idag 
råder 
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Från när och fjärran kommer målare 
till Stockholm för att delta i kurser-
na som Måleriföretagarna arrang-
erar. 

Kursledare Jan Aldrin delar med sig av 
sina gedigna kunskaper inom äldre måle-
ritekniker. Allt fler yngre målare har fått 
upp ögonen för möjligheten att bredda 
kunnandet inom yrket. Kunskap är 
aldrig tung att bära och vi har träffat 
många genom åren som verkligen slagit 
mynt av fördelarna att erbjuda exem-
pelvis trapphusmålningar i marmor 
imitation, gamla dörrar med speglar som 

målats i olika ”träslag”, snygga bårder, 
stuckaturer och allt annat som passar in i 
olika miljöer. 

Kurserna hålls i Tikkurillas lokaler i 
Hammarby och den 13 – 14 mars fick 
deltagarna grundlig genomgång i konsten 
att marmorera. Carrera har ett klassiskt 
mönster som ofta förekommer på grund 
att den ljusa grundtonen som lyfter 
ytorna. Mönstret är tämligen diskret och 
många upplever att detta inbjuder till 
överdrifter som inte blir så verklighets-
trogna. Jan har ibland fullt jobb med att 
övertyga om vikten av kvalitet kontra 
kvantitet. 

Stoltheten kursdeltagarna uppvisar går 
inte att ta miste på när de verkligen 
lyckas i ansträngningen att skapa med 
egna händer.

Till höstens kurser noterar vi ett flitigt 
deltagande och de flesta är redan full-
tecknade. Så var ute i god tid och för-
säkra dig om en plats. Kursprogram finns 
på Måleriföretagarnas hemsida. 

Text och foto: Per Hansson

Populära kurser i  
dekorativt måleri

Kursdeltagarna var Michael Dahl, Nicklas Carlstedt, Sofia Holmberg, Ellinor Sandberg, 
Sofia Ekström, Malin Carlberg, Helen Skoglund, Jan Aldrin, Alex Karlén och Kristoffer 
Vetterli.

Michael Dahl.

Helen Skoglund.
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Året var 1994. Måleribranschen befann 
sig i en extrem lågkonjunktur och många 
målare gick utan arbete. Då anordnade 
Måleriföretagen (Målaremästarna) en 
färgsättningstävling inför att Friidrotts-
VM skulle hållas i Göteborg. Tävlingen 
blev det årets höjdpunkt; Coca Cola er-
bjöd sig att förvandla den 90 meter höga 
Gasklockan till en Coca Cola-burk, flera 
fantastiska konstverk målades upp och 
efter spridning av idén skapades inte 
mindre än 1000 målarjobb runt om i 
Sverige.

Hela världen tävlar och röstar
Den 4 april startar den nya konsttävlingen 
Gothenburg Art 21 och syftet är liknande; 
att inför ett viktigt event färglägga Göte-
borg och få ungdomar i arbete inom en 
bransch som behöver fler kompetenta 
målare. Tävlingen drivs via färg- och 
sysselsättningsprojektet Sätt färg på Göte-
borgs hemsida, där människor från värl-
dens alla hörn nu får tävla och rösta på sitt 
favoritförslag. 

– De 21 förslagen med flest röster på 
internet går till final där en jury tar vid 
och utser totalt 12 vinnare. 2 vinnare blir 
tilldelade 20 000 kr var och får genomföra 
sin färgsättning på plats i Göteborg. De 
resterande 10 vinner 10 000 kr vardera 
och får sin färgsättning uppmålad av 

arbetslösa ungdomar vilket kommer att 
generera jobb, säger Erling Zandfeld, 
Projektchef för Sätt färg på Göteborg

Info om Gothenburg Art 21
•  Du tävlar på  
www.sattfargpa.se/gothenburgart21

•  Tävlingen är öppen mellan 4 april -  
6 juni

•  Röstning på tävlingsbidrag är öppen till 3 juli

•  Välj valfri yta från ett 21 km långt stråk att 
färgsätta

•  Chans att vinna 20 000 kr

• Syftar till att sätta ungdomar i arbete

Den 4 april satte färgsättnings-
tävlingen Gothenburg Art 21 
igång. Hela världen är inbjuden 
att tävla om att färgsätta en hel 
stad, längs med en 21 km lång 
sträcka i Göteborg. Både 
konstmåleri och avancerade 
färgsättningar ska målas upp, i 
små och stora format. Tävlingen 
drivs av färg- och sysselsätt-
ningsprojektet Sätt färg på 
Göteborg och via deras hem-
sida.

Ungdomar ut i arbete
Syftet med färgsättningstävlingen är 
att projektet Sätt färg på Göteborg 
ska få ut fler duktiga ungdomar i 
arbete, att måleribranschen skall få 
ett välkommet tillskott av lärlingar 
och att staden skall fokusera på fint 
måleri. Totalt kommer 12 färgsätt-
ningsförslag att koras som vinnare 
och av dem kommer projektets 
ungdomar att måla upp 10 av dessa 
samt ett okänt antal av övriga täv-
lingsförslag. 

– Vår ambition är att vi ska få in 
minst 2 021 högkvalitativa färgför-
slag som kan målas upp längs med 
den 21 km långa konststräckan. 
Med handledning av en konstnär 
eller måleriinstruktör har vi lyckats 
åstadkomma fantastiskt måleri 
samtidigt som ungdomarna lär sig 
hantverket inom byggnadsmåleri. På 
så sätt skapar vi jobb tack vare konst 
och färg, säger Erling Zandfeld, 
projektchef på Sätt färg på Göte-
borg. 

Du kan tävla men också rösta på 
det färgförslag som du vill ska målas 
upp i Göteborg. De 21 bidragen med 
flest röster går till final. Tävla, rösta 
och hitta mer info på  
www.sattfargpa.se/gothenburgart21

Tävling  
som skapar  
målarjobb

Favorit i repris 
– Sätt färg på Göteborg 
utlyser ny konsttävling
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”Sätt färg på Göteborg” är ett projekt 
som hjälper ungdomar och arbetslösa 
till in i riktiga jobb och främjar 
integration. Denna gång möter vi 
projektet i miljonprogrammet Ham-
markullen, ett område i Göteborg 
med hög arbetslöshet där många 
fastigheter står inför omfattande 
upprustningar och renoveringar. 

Projektet har fått ett mycket slitet trapphus 
om sju våningar till sitt förfogande. 
Trapphuset, som tillhör Bostadsbolaget, 
ska genomgå en riktig uppfräschning och 
den genomförs just nu av arbetslösa ung-
domar från projektet.

– Det har varit väldigt olika status på 
väggarna och att bredspackla hela trappen 
har varit uteslutet, men det har blivit 
väldigt fint i alla fall, säger Per Nimér, från 
färgföretaget AkzoNobel, som har bi-
dragit med färg samt färgsatt och mönster-
planerat hela trapphuset.

– Det värsta när man börjar måla och 
göra fint är att allt annat ser lite halvdant 
ut, säger Tommy Nyström, instruktör från 
Sätt färg på Göteborg, och pekar på dör-
rarna som ser lite trötta ut.

– De ska bytas till säkerhetsdörrar i ett 
kommande investeringsprojekt, säger 
Tommy.

Ungdomarna har fått söka sig en plats 
till projektet och nu när de målar i trapp-
huset får de testa alla förekommande 
målerimoment. De har väldigt olika erfa-
renhetsbakgrund, några är totala nybör-
jare och blir väldigt frustrerade när de inte 
kan spackla och måla lika snabbt som alla 
andra.

– Det gäller att ha tålamod och träna, 
träna, träna, men glädjande nog är flera av 
ungdomarna intresserade av att gå vidare 
med vår måleriutbildning, säger Tommy

Själva trapphuset gick i grått med en vit 
fondvägg på varje vilplan. Varje vånings-
plan har fått sin egen stil, ett har fått gula 
nyanser, på ett annat har Per lekt med kon-
traster.

– Färgsättningen för varje våningsplan 
är genomtänkt och helheten kommer 
harmonisera. Det är härligt med färg för 
med små medel kan man skapa stor 
skillnad exempelvis genom att leka med 

olika färgglanser, säger Per och visar en 
vägg där man gjort precis så och en annan 
där man målat en fondvägg i form av långa 
svarta ränder.

Sätt färg på-projektet drivs bland annat 
av Måleriföretagen i Väst, AkzoNobel, 
Göteborgs 400-årsjubileum 2021,  
Framtidenkoncernen, Arbetsmarknaden 
& Vuxenutbildningen i Göteborg samt 
Arbetsförmedlingen och att vara inskriven 
på Arbetsförmedlingen är ett krav att få ta 
del av projektet.

– Det är inte lätt att vara ung och utan 
utbildning i Sverige idag så det är under-
bart att den här chansen finns och de som 
tar chansen vill verkligen vara med och 
bidra till vårt samhälle. För att gå vidare 
till vuxenutbildningen krävs att man kan 
svenska eller är på väg att lära sig via sfi 
eller annan svenskautbildning. Och själv-
klart att man vill arbeta som byggnads-
målare, säger Tommy.

Trapphuset är tänkt att fungera som ett 
referensobjekt dit hyresgäster och fastig-

hetsägare kan komma för att inspireras 
och fundera på hur de skulle vilja ha det i 
sin trapp. På så sätt hoppas projektet att 
fler trapphus ska målas, fler hyresgäster 
ska få fina trappuppgångar och att fler 
jobbtillfällen skapas för måleribranschen. 

”Sätt färg på” i 
Hammarkullen

Per Nimér (längst till höger i bild) från AkzoNobel har tagit 
fram kulör- och design till trapphusen i Hammarkullen. 
Trapphusen, som kommer fungera som  
referenstrapphus för fastighetsägare i  
området, målas av ungdomar i projektet  
Sätt färg på Göteborg. 
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Världsmästare  
på integration
Talare nummer två på Etiska Rådets föredragslista den 16 februari, var Daniel 
Kindberg, ordförande i Östersunds fotbollsklubb som på tre år tagit sig från 
division 2 till Allsvenskan och som 2016 var Sveriges fjärde mest betittade 
lag. Men det var i egenskap av vd på Östersundshem som Daniel Kindberg var 
inbjuden som talare. På tre år har han lyft avkastningen på eget kapital i 
Östersundshem från 3 % till 6 % samtidigt som de jobbar mot målet – att bli 
världsmästare i integration.

Daniel Kindberg var från början yrkesof-
ficer, men lämnade det militära och blev 
vd för ett av Peabs dotterbolag. 2010 blev 
han också ordförande i Östersunds fot-
bollsklubb, en klubb på väg nedåt i divisio-
nerna, men som efter 6 års målmedvetet 
arbete förra året kom åtta i Allsvenskan.

– Vi startade igång ett värdegrundsar-
bete 2010 som mynnade ut i ett styrdoku-
ment som vi slaviskt hållit oss till. I 
grunden handlar det om människors lika 
värde och ett antal väldigt tydliga värde-
grundsparametrar som alla i klubben 
anammat och jobbar efter. Sånt ger kraft! 
Sen har vi haft tydliga mål att sträva efter, 
både långa och korta, berättar Daniel.

År 2013 fick Daniel en förfrågan om 
han var intresserad att ta över vd-rollen i 
Östersundshem, ett förvaltande bolag där 
hjulen snurrade ganska långsamt, precis 
som i många andra kommunala bolag.

– Jag var väl inte jättesugen, men något 
fick mig i alla fall att gå till kommunen 
och lyssna och det jag hörde var intressant. 
Ägarna stod inför att många bostäder 
måste byggas samtidigt som avkastningen 
på bolaget måste förbättras och att de som 
stor arbetsgivare, uppdragsgivare och 
hyresvärd måste ta ett större socialt ansvar 
i samhället och det där sista lockade mig, 
berättar Daniel.

Daniel bestämde sig för att ta sig an 
uppgiften och tillträdde VD-rollen den 1 
januari 2014 och ett spännade arbete 
sattes igång.

– Vi började prata med varandra om vad 
vi kan bidra med som stor part i vårt 
samhälle. Vi ville ta ett större ansvar för 
de problem vi såg där. Ett  tydligt fenomen 
var arbetslösheten där tyvärr ungdomar 
och invandrare stack ut i statistiken. Och 
precis då började också flyktingströmmen 

Bedövande signal om  
sämre företagarvillkor
Beskedet som kom den 22 mars att 
regeringen vill gå vidare med förslag 
om att öka beskattningen av entrepre-
nörer och småföretagare är illavars-
lande. Visserligen backar regeringen 
något efter omfattande kritik från 
företagar-Sverige, men skatteskärp-
ningarna som nu föreslås slår ändå 
mot alla dem som står i begrepp att 
anställa, investera och starta nya 
verksamheter. Det skickar en bedö-
vande tydlig signal om att regeringen 
vill försämra villkoren för företa-
gande, entreprenörskap och riskta-
gande.

 Alla detaljer är inte klara men 
enligt Svenskt Näringslivs beräk-
ningar kan det vara fråga om ökad 
skattebelastning med nästan 3 mil-
jarder kronor genom skärpningar av 
de s.k. 3:12-reglerna. Det är förvisso 
mindre än den skärpning om nästan 5 
miljarder kronor som tidigare före-
kommit som utredningsförslag, men 
ändå ett hårt slag mot företagandet.

 Vi vet att fyra av fem jobb skapas i 
de mindre företagen. Samtidigt vet vi 
att Sverige står inför stora utma-
ningar, med förhållandevis hög ar-
betslöshet trots stark konjunktur och 
med ett par hundratusen nyanlända 
att integrera i det svenska samhället 
och på den svenska arbetsmarknaden. 
Ökade skattekostnader på närmare 3 
miljarder kronor blir i det läget ytter-
ligare sten på bördan som gör det 
svårare att få fram de jobb som så väl 
behövs.

Förslaget om skärpt skattesats 
innebär en 25 procentig ökning då 
skattesatsen ökar från 20 till 25 pro-
cent. Det är en rejäl försämring av 
konkurrenskraften för ägarbeskatt-
ningen. Sveriges skatter på ägande är 
redan idag hög i internationell jämfö-
relse och med denna skärpning för-
sämras situationen ytterligare.

Johan Fall
Chef för skat-

teavdelningen på 
Svenskt Näringsliv

Mohamad Daam har 16 års erfarenhet av byggarbete från hemlandet 
Syrien, där han drev en egen fabrik som tillverkade betongplattor. 

AKTUELLT
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från Syrien placeras på boenden i Öster-
sund, berättar Daniel.

Innanförskapsakademin
Hur skulle Östersund kunna ta emot 
människor som flyr ondskan i sina hem-
länder och hur ska man få bukt med den 
tilltagande ungdomsarbetslösheten och 
var kom Östersundshem in i dessa fråge-
ställningar? 

– Det var frågor som vi brottades med 
och vi insåg att vi måste få med oss de 
stora aktörerna; Migrationsverket, Ar-
betsförmedlingen och Universitetet, men 
jag insåg också att det inte skulle räcka 
att jag kallade till möte så vi smidde en 
plan, ler Daniel.

Daniel ringde upp landshövdingen och 
presenterade planerna på att Östersund 
ska bli ”Världsmästare i Integration” och 
hur det ska gå till och undrade om inte 
landshövdingen kunde bjuda in nyckel-
personer på lunch utan att avslöja något. 
En lunch hos landshövdingen tackar man 
inte nej till så alla chefer, rektorer och 
andra viktiga personer infann sig mycket 
riktigt. Landshövdingen hälsade alla 
välkomna och Daniel tog till orda och 
presenterade projektet ”Innanförskapsa-
kademin”.

– Jag berättade om hela planen och det 
var som att sätta på en kran..allt bara 
rann på och föll på plats direkt. Kon-
takter förmedlades, Mittuniversitetet 
lovade sätta igång följdforskningsprojekt, 
alla ville vara med och stöttade projektet 
till 100 %, berättar Daniel. 

Vad är projektet ”Innanförskaps- 
akademin” då? Formellt drivs projektet 
av Östersundshem och är ett samarbete 
mellan Migrationsverket, Arbetsförmed-

lingen, Mittuniversitetet och Öster-
sundshem. Urvalet sker hos Arbets- 
förmedlingen och Migrationsverket och 
vi ser till att hitta en lämplig praktikplats 
med utbildad handledare. Praktiken 
sträcker sig över tre månader då prakti-
kanten får ersättning från arbetsförmed-
lingen. Varje fredag anordnas workshops 
och föreläsningar på Östersundshem i 
syfte att inspirera och skapa möjligheter 
till nätverk, kontakter och erfarenheter in  
på arbetsmarknaden. Praktiken sker ofta  
i kombination med personliga studier, 
exempelvis utbildning i svenska eller 
ämneskomplettering. 

Hur får man företag att ställa upp med 
praktikplatser och personer som ska vara 
handledare?
– Där har vi utnyttjat vår ställning som 
kommunalt bostadsbolag. Vill man göra 
uppdrag åt oss förbinder man sig att skapa 
praktikplatser åt Innanförskapsakademin, 
och det gäller alla aktörer, stora som små. 
De stora får hjälp med sina projekt, an-
tingen direkt eller 
via underentrepre-
nörer. De små får 
en ökad arbets-
kraft och därmed 
en ökad omsätt-
ning, säger Daniel, 
men erkänner att 
det var frostigt till 
en början.

– Ska det hända 
något måste alla 
hjälpa till och 
bidra! Och det har 
blivit väldigt bra. 
Många har träffats 

som kanske aldrig skulle ha kommit i kon-
takt med varandra, många har fått jobb, 
några omskolar sig och några jobbar 
vidare, men alla har fått kontakter i det 
svenska samhället.

Just nu är femte kullen med 25 delta-
gare ute på sin praktik. Daniel berättar att 
alla följs upp och stöttas även efter prak-
tiken. 

– Rekordet är en som fick jobb efter två 
dagar. Efter två omgångar var 69% av 
deltagarna i jobb eller studier och efter 
fyra omgångar var 86% sysselsatta. Det 
känns fantastiskt bra att vara del i det här. 
Som chef och ansvarig måste man se till 
att vara engagerad och drivande och få 
med sig sin personal. Då händer det 
grejor, det visar det här projektet. Man 
får inte överlåta makten att förändra på 
andra…alla kan göra någonting. I Öster-
sund och Jämtland ska vi bli världsmäs-
tare på integration och tillsammans tjäna 
en massa pengar, avslutar Daniel.

Text: Marie Hansson

Robin Backlund fick jobb efter sin lärlingstid på Fagerskrapan.Daniel Kindberg initiativtagare till projektet.

Imad Alden Alrahoum, från Syrien. Han har jobbat som ellärare på 
gymnasiet i sitt hemland. Efter praktiken på Innanförskapsakademin 
har han fått jobb hos Bravida som elektrikerlärling.
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LGs nya Bluetoothhögtalare
LGs nya Bluetoothhögtalare i PH-serien (modellerna PH1, PH2, 
PH3 och PH4) introducerar ett antal nya funktioner med ele-
gant design. PH-serien ger en optimal ljudupplevelse oavsett 
situation både inom- och utomhus. Alla tre högtalare är  
utrustade en extra 
ingångsport för 
att ansluta en-
heter utan Blue-
tooth-kapacitet 
såsom äldre MP3 
och CD-spelare. 
Men det går 
också att ansluta 
upp till två Blue-
toothenheter 
samtidigt via 
Multi Point.

Nu drar grill-
säsongen igång 
på allvar
Landmann lanserar uteköket Triton PTS 6.1+. Det är något att 
imponera på grannarna med…  Gasolgrillen har massor med 
förvaringsytor och digital termometer som gör att man har koll 
på köttets innertemp.

En annan häftig och snygg nyhet är deras Memphis som kan 
användas både som eldstad och grill. Grillgaller medföljer så 
korvgrillning eller liknande är fullt möjligt.

Världspremiär för nya 
Mazda CX-5
Mazdas nya CX-5 är framtagen med fokus på en förarcentrerad 
filosofi och en dynamisk körupplevelse. Dessa egenskaper var 
ledorden under utvecklingsarbetet av nya CX-5, vilket har resul-
terat i en upplevelse som förmedlar förutsägbara och underhål-
lande köregenskaper och samtidigt hög komfort i en tyst och 
välbyggd kupé. Bilen lanseras med två bensinmotorer – SKY-
ACTIV-G 2.0 och SKYACTIV-G 2.5 samt SKYACTIV-D 2.2 diesel. 
Den nya modellen kommer även med G-Vectoring Control, en ny 
teknologi från Mazda som ger en mer linjär kurvtagning och 
ökad åkkomfort. Fler höjdpunkter är också en ny head-up 
dispay med projicering direkt på framrutan, samt en fjärrstyrd, 
elmanövrerad baklucka.

Arteon – ny femdörrars  
coupé från Volkswagen
Nu utökar Volkswagen sin modellportfölj med helt nya Ar-
teon. Denna premiummodell, som positionerats närmast 
över Passat, gjorde entré vid årets upplaga av bilsalongen i 
Genève.

n  De standardmonterade LED-strålkastarna smälter 
samman med kylargrillen och motorhuven och bildar en 
helt ny frontdesign.

n  Bakom bakluckan döljer sig ett flexibelt bagageutrymme 
med en volym på mellan 563 till 1 557 liter.

n  Motorerna till Arteon på svenska marknaden kommer att 
bestå av TSI- och TDI-motorer som levererar en effekt på 
mellan 190 till 280 hk. 

n  Samtliga motorer för Sverige har som standard fyrhjuls-
driften 4MOTION och DSG-växellåda med dubbla kopp-
lingar. 

n  Nya förutseende assistanssystem som kan reagera på 
hastighetsgränser, kurvor och rondeller.

LǴ s nya supertunna OLED W7

Med den nya OLED-serien sätter LG en helt ny standard och  
utmanar ännu en gång vad som anses vara möjligt för en TV att 
klara av. De nya modellerna är inte bara tunnare än någonsin, 
samtliga har dessutom utrustats med Dolby ATMOS för ett först-
klassigt ljud samt Active HDR, som ger stöd för alla HDR-format. 
Vidare är OLED-panelerna hela 25 procent ljusstarkare än före-
gående generationer. Även spelfantaster kommer att jubla över 
de nya OLED-modellerna då de har optimerats för spel med en 
responstid på imponerande låga 21 millisekunder.
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Sjusitsiga Volkswagen Tiguan
Under sommaren lanserar  
Volkswagen Tiguan Allspace  
– en ny längre version  
med upp till sju  
sittplatser. 

Dewalt  
lanserar 
smartphone
DEWALTs nya robusta mobil för 
tuffa miljöer är nu tillgänglig för 
nordiska marknaden. Enheten 
klarar extrema väderförhållanden 
och arbetsmiljöer, samtidigt som 
den erbjuder all den funktionalitet 
som man förväntar sig av en hög-
presterande smartphone. Tele-
fonen MD501 är konstruerad för 
professionella hantverkare  
och tuffa miljöer.

Garmin presenterar nu en ny genomskrovsgivare till våra mycket 
populära Panoptix ekolod. Panoptix är ett scannande ekolod som 
visar i realtid vad som händer under båten och passar utmärkt på 
lite större sportfiskebåtar. Genomskrovs-givaren PS60 är det 
senaste tillskottet i Panoptix-familjen, som också inkluderar  
monteringsalternativ för akterspegel and trollingmotor. 

Måste sak för att fånga  
gammelgäddan...

Med den nya OLED-serien sätter LG en helt ny standard och  
utmanar ännu en gång vad som anses vara möjligt för en TV att 
klara av. De nya modellerna är inte bara tunnare än någonsin, 
samtliga har dessutom utrustats med Dolby ATMOS för ett först-
klassigt ljud samt Active HDR, som ger stöd för alla HDR-format. 
Vidare är OLED-panelerna hela 25 procent ljusstarkare än före-
gående generationer. Även spelfantaster kommer att jubla över 
de nya OLED-modellerna då de har optimerats för spel med en 
responstid på imponerande låga 21 millisekunder.

Regionchef sökes till  
Målerifakta AB region norr

Vi söker dig som är en erfaren ledare till 
rollen som regionchef för region norr. Du 
kommer att ansvara för en region med 26 
mätare, som alla arbetar väldigt självstän-
digt. De är marknadens främsta experter 
inom mätning och uträkning av ackords-
löner inom måleri. Ditt uppdrag är att mo-
tivera och engagera personalgruppen och 
utveckla mätning i regionen. Du kommer 
även att verka för att utveckla relationer 
med måleriföretagare tillsammans med 
expertisen i regionen.

Ansökan:
Vi gör löpande urval i rekryteringen och 
hoppas du ansöker så snart som möjligt.

Läs mer om rollen på  
www.malerifakta.se
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Nya färgmunstycken
RAC X FF LP har en helt ny revolutionerande design, den pa-
tentsökta SmartTip-teknologin. 
Munstyckets säte, inlopp och design innanför hårdmetall-
kärnan optimerar atomiseringen av materialet och söderdelar 
färgen mycket effektivare även vid lägre tryck. Det innebär att 
man kan sänka trycket avsevärt på färgsprutan med 30 till 
50% med bibehållen finish, beroende på färgtyp. Sprutmåla 
med lägre tryck innebär alltid fördelar och det är just FFLP mun-
styckets stora vinst.    

Färgen atomiseras optimalt, finfördelas bättre och jämnare 
över ytan och man minimerar risken att få ränder/fingrar i 
sidan av sprutstrålen. Det ger också en bättre kontroll över 
ytans sprutmålade skikttjocklek och täckförmåga. 

Lägre spruttryck innebär alltid mindre sprutdimma. Färgen 
hamnar där den ska, på objektet. Förbättrar färgekonomin och 
minimerar svinn.  

Munstyckena kan användas på alla färgtyper. Lämpar sig dock 
bäst för lite tunnare, finare färger men även ”fetare” akrylat-
färg. Resultatet blir alltid en perfekt finish. De är också mycket 
mer effektiva vid kalla temperaturer då vissa färgtyper blir 
segare och svårare att sönderdela. Då hjälper FFLP-mun-
styckena till.   

Lägre tryck innebär också mindre slitage på färgsprutan. Håller 
man lågt spruttryck ger det upp till dubbel 
livslängd på munstycket men bidrar även till 
att öka livsländen på färgsprutan. Med lägre 
servicekostnader som följd.

De nya munstyckena RAC X FFLP finns i 6 nya 
ytterligare storlekar.

Handhållna  
färgsprutor
Ultra Airless Handheld är en serie nyut-
vecklade handhållna professionella färg-
sprutor med genomtänkta lösningar och hög 
kvalitet och prestanda. De är lämpliga för 
målning av mindre ytor, mellan 20-60 kvm. 
Färgsprutorna är greppvänliga och väsentligt 
lättare än sina föregångare. Finns i tre olika 
modeller. Man kan använda dem för både 
vatten- och för lösningsmedelsburna färger och 
lacker. 

Den helt nya innovativa Triax™ kolvpumpen, är en trecylindrig 
pump tillverkad av rostfritt stål. Garanterar optimal driftsä-
kerhet och en jämnare gång med oförtunnad färg till en profes-
sionell finish, vad du än målar med för färg. Själva Triax™ 
kolven har en inbyggd ”knock” funktion som eliminerar att 
kulan kan fastna, klibba fast vid uppstart. Motor och pump är 
helt separerade från varandra. Med Graco ś ProConnect-
system kan du byta ut pumpen själv på några minuter.

Ultra Handheld-modellerna har inte någon sugslang! Med 
Flexliner™-lacksystem fyller man på färg, trycker/klämmer ut 
kvarvarande luft i Flexliner-koppen och kör igång! Sprutan 
utnyttjar vacuumet som uppstår i koppen. Mycket lättare att 
hålla sprutan ren, ingen sugslang att rengöra, släng koppen 
eller återanvänd den. Tack vare Flexliner™-systemet kan man 
måla 360° runt om, t.o.m. upp och ner utan att den suger luft.

Med ProControl™ II-teknologin kan du justera varvtalet elektro-
niskt beroende på vilken prestanda man vill ha och vad färgen 
kräver för att sönderdelas. Låg hastighet för precisionsarbeten 
och tunna, finrivna färger eller med högre varvtal för större 
flöde med tjockare mer krävande material.

SmartControl™ tryckreglering håller sprutans inställda färg-
tryck konstant. På så sätt har du alltid optimalt tryck för mun-
stycket som sitter i och färgen du målar med och batteriets 
livslängd förlängs.

De sladdlösa Ultra Airless Handheld-modellerna är försedda 
med DeWalt välkända  
XR litiumjon batterier. Fördelen med det är att det är enkelt att 
köpa ett nytt batteri, man kan även använda batteriet i/från 
andra DeWalt apparater, skruvdragare sticksågar, etc. (Gäller 
dock inte Ultramax modellen)  

Nyheter från Graco



 MÅLARMÄSTAREN 2/2017     39

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.

Världspremiär i Genève  
för Lexus LS 500h fullhybrid
Jämfört med den föregående generationen är nya LS 
500h både längre, lägre och bredare, men ändå drygt 
90 kilo lättare. Bilen har en utpräglat kupéliknande 
profil, bygger på företagets nya globala plattform vilket 
innebär att LS 500h erbjuder en ännu bättre körupple-
velse. Bilen är utrustad med den allra senaste chas-
sistyrningen som utnyttjar såväl bromsar, styrning, 
drivlina som fjädring för att kontrollera karossens 
rörelser och därmed optimera både väghållning och 
komfort. 

Interiört präglas bilen av Lexus ledord ”Omotenashi”, 
som närmast betyder ”gästfrihet”. För att minimera 
ljudnivån i kupén finns till exempel en aktiv ljuddämp-
ning, liknande den teknik som finns i aktiva brusredu-
cerande hörlurar.

INSTANT ZIP-UP

Kvalité & styrka du
kan lita på! 
I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
professionellt bruk.

Systemet har utvecklats för att tillgodose
proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.

I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena
styrka med lång livslängd samt att göra detta med
lägsta möjliga vikt.

Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp
till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade
ställningar.

I vårt sortiment finner du:

• Rullställningar

• Spandeck

• Hantverkarställningen Snappy VX

• Fasadställning System F

• Specialställningar designade efter 
kunden önskemål

INSTANT ZIP-UP
www.zipup.se

Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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Zip-Up

Zip-Up Svenska AB
är officiell distributör
av Instant Upright´s
ställningar i Sverige.
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produktnytt Anza lanserar 
maskeringstejper
Platinum Ute - Maskeringstejp lämplig för maskering utomhus av t.ex. fönster, dörrar 
och fasad. Väderbeständig, tål UV, sol, och regn. Ger skarpa färgkanter och kan sitta 
kvar i 2 månader utan att lämna häftämnesrester.

Platinum Inne - Maskeringstejp lämplig för maskering inomhus av t.ex. vägg, tak och 
snickerier. Ger skarpa färgkanter och kan sitta kvar i 5 månader utan att lämna 
häftämnesrester.

Platinum Inne Känsliga ytor - Maskeringstejp lämplig för maskering inomhus av 
känsliga ytor som t.ex. tapet, gipsskivor och nymålade ytor. Ger skarpa färgkanter 
och kan sitta kvar i 7 dagar utan att lämna häftämnesrester.

Ny trälasyr  
från Beckers 
Beckers Trälasyr avsedd för ny- och  
omlasering av träfasader samt snickerier 
utomhus. Laserade ytor utomhus får 
mycket bättre kulörhållning och glans och 
vidhäftning är bättre samtidigt som tork-
tiden endast är tre timmar. 

Bostik PRO
Bostik PRO är ett nytt tätskikts-
system utvecklat för proffsen.  
Du kan använda samma lim både 
till montering av folie och som 
skarvförsegling. Limmet fungerar 
dessutom på sugande och icke 
sugande underlag. Den nya folien 
är mycket följsam vilket gör den lätt 
att arbeta med.

Syslite STL 450 
från Festool
Dålig belysning döljer felen. Med 
SYSLITE STL 450 kan du undgå 
dem.

För att kontrollera spackel-/ 
slipresultatet redan under ar-
betet. Eftersom ljuset koncen-
treras syns alla ojämnheter på 
ytan direkt. Batterisortimentet 
utökas med ett 6,2 Ah-batteri 
0ch med Airstream som ger 
snabbare laddtider. 

Ordning och reda
Med Festools nya SYS-PowerHub 
håller du enklare ordning både i  
verkstaden och ute på fältet. Det ger 
också ett professionellt intryck hos 
kunden.

Frihet med den 10 meter långa  
kabeln. Upp till fyra verktyg, damm-
sugare eller batteriladdare kan ström- 
försörjas och mobil eller surfplatta 
laddas säkert i det invändiga uttaget.

KAPEX KS 60  
från Festool
Nya KAPEX KS 60 är enkel att hand-
skas med varje arbetsdag. Den är  
lätt att bära med sig och du slipper 
snubbla över kabeln tack vare kabel-
vindan. När den ska in i bilen trans-
portsäkras den och tar på så vis 
minimalt med plats. KS 60 har en 
geringsvinkel på upp till 60° åt båda 
håll och en lutningsvinkel på upp till 
47° åt båda håll. Precisionen är helt 
enkelt omatchad tack vare KAPEX 
konstruktion där såghuvudet glider  
på två fasta gejdrar tillsammans med 
LED-belysningen som ger den exakta 
skuggbilden av klingans snittkant och 
smygvinkeln som ger den verkliga 
gervinkeln, utan att du behöver mäta.
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Boråstapeter  
släpper Beautiful 
Traditions
Lagom till vårsolens comeback 
släpper Boråstapeter en dekorativ 
kollektion handritade tapeter med 
både ljusa och färgstarka inslag som 
ska väcka lusten att inreda med 
hemkänsla från förr, oavsett om man 
bor i stan eller på landet.

Beautiful Traditions är en romantisk, 
traditionell tapetkollektion med helt 
nyritade mönster inspirerade av livet 
på den svenska landsbygden i både 
torp och herrgårdar. Tapeterna går i 
en naturlig färgskala med allt från 
petitmönster i ljusgrått, till ränder, 
slingor, guldskimrande ornament och 
storslagna, färgstarka blommönster.

Nytt från Eco Wallpaper
I kollektionen Beyond Colour ingår 14 mönster. 
Sense of wood är mönstret som verkligen tar in 
skogen till våra vardagsrum och skapar en tre-
dimensionell känsla med ruffiga långa träplank. 
Det finns i två olika färgställningar. Ett med 
ljusare trä och ett med en mer gråaktig yta. Ett 
annat av mönstren heter Clay och finns i sju 
olika skimrande ytor som liknar lera och består 
av flera lager och toner beroende på vinkel och 
ljus. Ett tredje mönster heter Wrinkle poetry och 
är ett lekfullt mönster med känslan av tunt ljust 
papper som krusat sig och skapat vågor på 
väggarna.

Reflections
I Reflections från Eco finner man moderna nya 
uttryck med återspeglingar från 50-, 60- och 
70-talet, berättar Madeleine Sidemo, ansvarig 
designer för kollektionen. Reflections består av 
11 mönster i flera olika färgställningar.

En ny textil kollektion – 
designad av Sköna hem  
i samarbete med Himla
När Sköna hems inredare skulle följa upp succén med 
kollektionen de skapat i samarbete med Himla vill de 
behålla den avslappnade känslan men samtidigt föra 
in mer elegans. i nya kollektionen Himla by Sköna hem 
kan beskrivas som en mix av brittisk collegestil och 
bohemiskt 70-tal. Även denna gång skedde avstampet 
i modevärlden.

Ny dammsugarserie från FLEX
De nya stabila och robusta dammsugarna som FLEX lanserar produceras i två containerstorlekar, 30L och 42L, och i 3 filter-
klasser L, M, H. Dem finns med automatisk samt manuell filterrengöring.

Dammsugarna har ett permanent uttag för anslutning av elverktyg upp till max. 
2400 W med automatisk aktivering och med en 5-sekunders fördröjning. Kon-
trollknappen för vattennivån stänger av motorn så snart max. vätskevolym nås i 
behållaren. Behållarna är tillverkade med dubbelvägg för mer stabilitet samt en 

låg tyngdpunkt, vilket resulterar i en mindre tendens att välta.
En ny innovativ giraffhållare visar tydligt och enkelt FLEX kompetens när det gäller 

girafftillbehör. Användaren kan fästa hållaren till dammsugaren utan verktyg och sätta 
fast girafferna GE 5 och GE 5R. Nytt är också möjligheten att ansluta L-Boxx och Sys-

tainer på ovansidan av dammsugaren vilket gör det betydligt enklare och smidigare att 
arbeta när alla verktyg är på ett och samma ställe. De flesta dammsugarna levereras med 

L-BOXX®-hållare. Filterlocket sitter på baksidan av dammsugaren vilket gör att filtret lätt 
kan bytas utan att behöva ta bort lådorna på maskinen.
Alla FLEX dammsugare levereras med både sugslang och städset, som innehåller varierande 

munstycken, för en renare och miljövänligare arbetsplats.
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produktnytt

Hitachis nya borr-
skruvdragare
Modellen DS18DBSL är en förbättrad 
sladdlös borrskruvdragare som 
genom låg vikt, ergonomiskt kom-
pakta maskinkropp och högt maxmo-
ment får en prestanda i toppklass.

Den kolborstfria motorn ger ökad 
kraft, prestanda, hållbarhet och 
längre effektiv gångtid per laddning 
för att klara högre arbetsbelastning 
och färre driftsstopp.

Maskinen har snabbchuck, hög-/
lågväxel, steglös höger-/vänstergång 
med konstant kraft, elektronisk bry-
tare, vilket också resulterar i längre 
livslängd för batteri och verktyg. 
Integrerat LED ljus med vidvinkel lyser 
upp arbetsområdet. 

Eco Wallpaper släpper ny tapetkollektion  
i samarbete med designgruppen Front
Eco Wallpapers senaste tapetkollektion innehåller mönster skapade av den skandinaviska designgruppen Front. Det här är första 
gången som den banbrytande trion arbetar med papper och deras kollektion består av en serie tapetmönster baserade på olika 
skuggtekniker.

I kollektionen finns 9 olika tapeter där tecknade mönster och skuggor mot vit yta ger dramatiska illusioner av djup och struktur.

– Vår vision har varit att ge den vita väggen struktur med skuggor och tecknade mönster, förklarar Anna på Front. Nu är det okej med 
mönster och flera inredningsstilar kan dessutom existera samtidigt, konstaterar hon.

FLEX introducerar 
en utsugskåpa
FLEX introducerar nu ett utsugskit som 
monteras med enkelhet på befintligt 
sprängskydd. Utsuget består av ett 
utsug med styrhjul samt aluminiumkåpa. 
Styrhjulet hjälper till att vägleda kap-
ningen. Utsugskåpan passar samtliga 
FLEX vinkelslipar, även äldre, med en 
kapskiva på Ø 125 mm och 230 mm.

Mr Perswalls i nytt 
designsamarbete
Mr Perswall släpper nu tre nya spännande 
tapetserier. Ett resultat av en satsning 
mot att knyta till sig ung lovande design i 
tiden. Gemensam nämnare till de nya 
kollektionerna är kärleken till naturens 
små detaljer, som tolkats och lyfts fram 
genom varje designers alldeles eget unika 

uttryck. Först ut i denna designsatsning 
är: Helene Ekblom, Smooth Life och 
ByMalevik.
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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

En av 
säsongens populä-

raste färger är utan tvekan blå. 
Vi ser den på allt från porslin och kuddar 

till inredningsdetaljer. Blått upplevs ofta som 

fräscht och nytt men ger även en lugnande känsla. Det är också 
den som de flesta anger som sin favoritfärg. Eftersom blått gör sig 
lika bra på vägg går vårens favorittapeter i olika blå toner. Porslins-

blå blommor är fint i sommarhuset. Den marina stilen, med sina 
ränder, är alltid aktuell. Vi ser även jeansblå, lavendel och him-

melsblå – alla nyanser lika fina!

Den som önskar sig en blomsterkänsla hemma kan tapet-
sera med franskinspirerade Bella eller med sommarängen 

Klöver. Tapeterna Stänk och Kjellbergska Gården 
andas en mer lantlig tradition. Ränderna Strand 

och medaljongen Brokad är moderna klas-
siker som är eleganta och fungerar 

överallt. 

Vårliga blå  
tapeter från Duro
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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



 MÅLARMÄSTAREN 2/2017     45

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

k

KASSOR & 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 per@malarmastaren.se

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!

Allt inom sprututrustningar
TempSpray värmeslangar 

Reglering av temperaturen 20-60oC. 
Kan monteras på alla Airless anläggningar

Dimmfri 
sprutning

Wagner Spraytech Scandinavia 
Kenneth Karlsson, tel. 0723-23 23 76 
Anders Bergstedt, tel. 0733-44 24 55

www.wagner-group.com

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

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

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

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

www.bmkonsult.se • bm.konsult@telia.comwww.tellomaskin.se  •  info@tellomaskin.se
08-590 750 35

Med vår målarlåda blir målningen  
100 gånger effektivare!

Dessutom är det både roligt och enkelt  
att måla plank och 
bräder. Maskinen 
lämpar sig även 
ypperligt för  
listmålning.

Effektiv  
marknadsföring

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

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

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

SUPERPAD P 

Orginalet för Giraffer 
kontakt@nils-magnus.se 

070-6340991 

VERKTYG

VENTILATION

S

S

SLIPPAPPER

STEGAR & STÄLLNINGAR
Effektiv  

marknadsföring
Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till  

per @ malarmastaren.se
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Festool

Festool
Flex

Airlessco

Airlessco

Miljöbänkar, filter 
& spaltmedel

Bolmensvägen 47     Tel: 08-88 56 80
info@greiffab.se     www.greiffab.se

Bästa sortimentet någonsin!

SL 1250 TS 1750**

LP 555*MP 455SP 380

 SP 380 MP 455 LP 555* LP 655* SL 1250 TS 1750**
Bar 207 227 227 227 227 227
Kapacitet Lit./Min. 1,4 1,8 2,0 2,3 3,6 5,1                                                    
Motor Hk 7/8 DC 0,6 0,9 1,0 2,0 2,8                                                    
Munstycke 0,019 0,021 0,023 0,025 0,031 0,037
Vikt, kg 13 17 23 29 39 54 / 60**

*Finns även i andra modeller. ** Finns även med slängvinda

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

LP 655*



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

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

PLÅTMÅLNING 
FÖR PROFFS

Aquabarr® & 
Aquabarr® MIR

• Bästa skyddet för plåttaket!
• Elastisk och fogfri

• MIR med inbyggt rostskydd
• Vattentät och diffusionsöppen

NYHET! Unik försäkring för våra auktoriserade 
takmålare vid målning  på tak och fasader i plåt. 

Läs mer om försäkringsvillkoren på hagmans.com


