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BJÖRN HELLMAN 
vd Måleriföretagen i Sverige

2       
017-års avtalsförhandlingar är avslutade och tyvärr blev det inga nya  
reformer i måleribranschen - i år heller. I årets avtalsrörelse förde vi på Måleri-
företagen fram ett stort antal förslag på hur vi skulle kunna vidareutveckla den 
svenska måleribranschen genom att skapa moderna och flexibla lösningar för 
Sverige alla målare. Tyvärr har Målareförbundet dock återigen haft hand-

bromsen i och kämpat emot så att svetten lackar när det gäller all typ av förändring. För 
oss på Måleriföretagen står det helt klart att om vi ska kunna ha en konkurrenskraftig 
måleribransch i Sverige, som klarar att stå upp i konkurrensen mot utländska aktörer, så 
måste vi vidareutveckla branschen och samtidigt verka för att det blir en konkurrens-
fördel att ha ett kollektivavtal. Men tyvärr verkar Svenska Målareförbundet inte dela den 
uppfattningen, vilket skapar en riktigt stor förlorare - den svenska måleribranschen.

I årets avtalsförhandlingar hade vi på Måleriföretagen bland annat ett yrkande där vi 
ville ge den enskilde målaren bättre möjlighet att få ihop sitt livspussel, genom att utöka 
det tidsspann där arbetstiden kan förläggas. Vårt förslag bygger på att man, om man själv 
så önskar, ska kunna förlägga sin arbetstid någon gång mellan 05.00-20.00, för att under-
lätta sitt privatliv. För en tjej/kille med familj så kan det passa att arbeta mellan 05.00-
14.00, medan det kanske passar en annan målare bättre att arbeta mellan 10.00-19.00. 
Förslaget bygger på frivillighet, där den enskilde målaren bestämmer om detta är något 
som passar hens nuvarande livssituation. Målareförbundet har dock målmedvetet motar-
betat detta, genom att vantolka våra yrkanden och försöka få alla målare att tycka att det 
här är ett dåligt förslag, vilket är anmärkningsvärt; hur kan man som fackförbund - som 
är utsett att tillvara sina medlemmarnas intressen - vara så extremt motsträviga mot att ge 
möjlighet till ett mer flexibelt arbetsliv för sina medlemmar? Men, det är klart, visst är det 
så att Målareförbundets ombudsmän som sitter i Stockholm - och här pratar vi män, där 
de flesta dessutom är 50+ och småbarnsåren är förbi - ska bestämma hur den enskilde 
målaren i till exempel Piteå eller Nässjö ska arbeta, för det vet man ju givetvis bäst på det 
fina kontoret i Stockholm! Eller inte… 

Under förhandlingarna har vi också fört fram att vi är i akut behov av att modernisera 
vårt kollektivavtal - dels genom att förnya språket, så att det är anpassat till 2000-talet, 
samt även att ta bort ett antal regleringar som är helt inaktuella idag. Men även här har 
Målareförbundet hårdnackat bromsat så hårt de bara kan. Varför förnya något som har 
fungerat i nästan 100 år innan? Här nedan ser du två exempel i vårt nuvarande kollektiv-
avtal, som Målareförbundet strider för att ha kvar: 

 »  ”Även arbete å roddbåtar, ångslupar, mindre segel- och motorbåtar  
kan undantagas” 

  Ärligt talat, när målade du en ångslup senast?
 »  ”All förtäring av spritdrycker under arbetstiden är absolut förbjuden”

  Ärligt talat, är det verkligen detta som ett modernt kollektivavtal ska reglera?

Det är beklagligt att Målareförbundet inte är det minsta intresserade att vidareutveckla 
den svenska måleribranschen. Vi på Måleriföretagen har föreslagit ett stort antal reformer, 
för att ha en fortsatt livskraftig måleribransch, som även i framtiden säkrar jobben för 
våra svenska målare. Men detta är uppenbarligen icke av intresse för Svenska Målareför-
bundet, ty det var ju tydligen bättre förr…

Avslutningsvis; vi på Måleriföretagen står ständigt redo för att diskutera förändringar i 
vårt kollektivavtal som gör att vi kan vidareutveckla måleribranschen. Förändringar i 
kollektivavtalet kan ju genomföras när som helst om båda parter vill - det vill säga inte 
bara under avtalsrörelse - så vår dörr är ständigt öppen för att skyndsamt diskutera dessa 
frågor!

Lex Målareförbundet – 
det var bättre förr!
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AKTUELLT
Insatser för att få  
fler i byggjobb 
I början på maj presenterade 
arbetsförmedlingen ny statistik 
kring arbetsmarknadsläget. För 
första gången sedan 2013 stiger 
antalet arbetslösa. Antalet 
långtidsarbetslösa, det vill säga 
personer som varit utan arbete i 
12 månader eller mer, fortsätter 
att öka. På ett år har antalet 
långtidsarbetslösa ökat med 
drygt 3 000 personer och uppgår 
nu till 149 000 personer. 

– Vi ser med stigande oro på den 
tudelade arbetsmarknaden där arbets-
lösheten ökar samtidigt som det råder 
kompetensbristen inom byggbran-
schen. För att få fram de över 700 000 
nya bostäder som krävs inom tio år 
behövs det också fler folk som bygger. 
Det är en fråga som regeringen satt 
fokus på så sent som igår när vi från 
branschen fick möjlighet att diskutera 
frågan med statsministern och bo-
stadsministern, säger Mats Åkerlind, 
tf vd på Sveriges Byggindustrier. 

– Tudelning av arbetsmarknaden är 
ett slöseri med mänskliga drivkrafter 
och ett växande hot mot Sveriges 
tillväxt. Därför krävs en rejäl översyn 
av bland annat yrkesvux, fortsätter 
Mats Åkerlind.   

Syftet med yrkesvux är att mot-
verka långtidsarbetslöshet och arbets-
kraftsbrist på personer med 
yrkesutbildning. Det är utformat som 
ett statsbidrag för yrkesinriktad gym-
nasial utbildning för vuxna som 
kommuner kan ansöka om. Fördel-
ningen av platser mellan olika yrkes-
kategorier är alltför ojämn. Antalet 
elever inom med inriktning mot vård 
och omsorg var drygt 55 000 under 
perioden 2014 till 2015, medan bygg 
och anläggning bara stod för cirka 
1000. 

Nya regler för arbetsgivardeklarationer införs med 
start nästa år. Alla arbetsgivare ska då månadsvis 
redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat 
för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, 
den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019. 

– Skatteverket ser arbetsgivardeklaration på 
individnivå som en viktig åtgärd för att företag ska 
kunna konkurrera på lika villkor, säger Ingemar 
Hansson, generaldirektör på Skatteverket.  

Idag redovisar arbetsgivare avdragen skatt som en klumpsumma där beloppet inte 
delas upp på specifika anställda. Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda löner 
och avdragen skatt redan från början till respektive anställd.  

Redovisningen sker månadsvis och gör det lättare för både arbetsgivare och anställda 
att snabbare få koll på att det blir rätt. Löntagare kommer att kunna logga in på Skatte-
verkets tjänst Mina sidor och se sina egna, individuella uppgifter som arbetsgivaren har 
redovisat.  

– Att arbetsgivare redovisar utbetalda löner och skatteavdrag på individnivå gör det 
svårare att dölja om personer jobbar svart, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på 
Skatteverket. 

Individuella arbetsgivardeklarationer kommer att införas i två steg. Den 1 juli 2018 ska 
företag som idag ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgi-
vardeklarationer på individnivå. Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla samtliga övriga 
arbetsgivare, totalt 400 000 i Sverige. 

Skatteverket genomför nu ett omfattande samarbete med bland annat leverantörer av 
programvara för bokföring och redovisning. Syftet är att göra det lätt att göra rätt i 
företagens administration.

Mats Åkerlind.

Konserveringsmedel behövs  
i färg och lim
Kemikalieinspektionen har publicerat en tillsynsrapport 
gällande konserveringsmedel i färg och lim på den 
svenska marknaden. Glädjande konstateras att de 
flesta produkterna är rätt klassificerade och korrekt 
märkta. I tillsynsprojektet ingick 41 produkter från 16 
företag. De ärenden där analysresultat inte stämt 
överens med märkning och uppgifter i SDS följs upp 
och åtgärdas från leverantörerna.

Sveff menar att det är mycket viktigt att produkter är korrekt klassificerade och 
märkta, därför är det positivt men denna typ av tillsyn. Det är även positivt att 
reglerna för märkning avseende allergirisk beslutas på EU-nivå, vilket gör att alla 
målare och konsumenter får tillgång till samma information. Rapporten säger att 
man snart kommer att få se ytterligare märkning om allergiframkallande konserve-
ringsmedel på kemiska produkter, vilket Sveff stödjer till fullo. Det är något som är 
på väg att implementeras hos tillverkarna av kemiska produkter redan nu.

Kemikalieinspektionens rapport har genererat flera artiklar om konserveringsmedel 
och allergirisk. Därför vill Sveff förtydliga att:

n  Konserveringsmedel tillsätts för att bibehålla funktion och positiva egenskaper 
hos produkterna under hela deras livstid. Alla vattenburna produkter måste 
innehålla ett konserveringsmedel för att inte brytas ner i förpackningen.

n  Färgbranschen kommer att fortsätta dialogen med målarfack och måleriföretag 
för att öka kunskapen om hur vattenburna färger ska hanteras. Bland annat har 
en kampanj diskuterats med Arbetsmiljöverket om att nå ut till målare med 
budskapet att undvika hudkontakt med färg och lim genom att använda hand-
skar, långärmad tröja och långbyxor.

n  Svenska färgtillverkare arbetar hårt med att produkterna ska vara säkra för både 
hälsa och miljö. Försök och forskning med alternativa metoder pågår men ännu 
har inget fullgott alternativ fått genomslag för våra vanliga vattenbaserade pro-
dukter.

Nytt sätt att redovisa 
arbetsgivardeklaration 
nästa år



internationell färgexpert



  MÅLARMÄSTAREN 3/20178  

Nytt grepp att hitta  
rätt fasadfärg 
Måleributiken i Alvik i Stockholm har 
tagit det innovativa initiativet att ta 
fram en färgvandringskarta med 
vackra fastigheter som målats med 
färger ur deras utomhuskollektion; 
”Trädgårdsstadens färger”. Det är 
bara att ta på sig sina skönaste skor, 
greppa kartan och ge sig iväg för att 
låta sig inspireras.

sigm
acoatings.se

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

AKTUELLT

Vid Arbets- och miljömedicin vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
(SU) i Göteborg startar under året ett 
forskningsprojekt där man ska 
kartlägga exponeringen av isothiazoli-
noner (ISO) i målaryrket. Projektet 
leds av yrkeshygieniker, docent Anna 
Dahlman-Höglund som tillsammans 
med yrkeshygieniker, docent Lina 
Hagvall, Arbets- och miljödermato-
logi, SU fått 4 miljoner kr under 3 år 
för projektet ”Vattenbaserad målar-
färg, hud- och luftvägsexponering” 
från AFA-försäkringar.

Projektets syfte är att förebygga arbetsmil-
jörelaterade hud- och luftvägsbesvär bland 
yrkesmålare som använder vattenbaserade 
färger. Yrkesmålare målar mest med vat-
tenbaserade färger som innehåller ISO, en 
grupp konserveringsmedel som är välkänt 
allergiframkallande men okänt vilka 
halter som yrkesmålare exponeras för 
under en arbetsdag. Det har inte tidigare 
gjorts några studier där man har mätt 
halten ISO i luften under arbetet. Vi vill 
undersöka om exponering för ISO som 
förutom ger kontaktallergi med påföljande 
kontaktallergiskt eksem även kan ge luft-
vägsbesvär.

Den som har frågor eller funderingar 
kring undersökningen är välkommen att 
höra av sig till någon av oss:
Anna Dahlman-Höglund,  
tel 031-786 6277 
anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se
Lina Hagvall,  
tel 031- 342 13 38
lina.hagvall@gu.se

Järntorget och Abacus  
bygger två kvarter i  
Hagastaden 
Den 6 april fattade Exploaterings-
nämnden efter anbudstävling beslut 
om markanvisning av två bostads-
kvarter i Hagastaden till Järntorget 
och Abacus. Kvarteren Organellen 
och Lyosomen är planlagda för bo-
städer och innehåller tillsammans ca 
300 lägenheter. Byggstart kan ske 
under våren 2018.

”Hagastaden är en spännande 
stadsdel och vi är glada att bidra till 
Stockholms utveckling med högkvali-
tativa bostäder i en urban miljö. Pro-
jektet är ett positivt tillskott i vår 
projektportfölj.” säger Martin Arkad, 
VD för Järntorgetkoncernen.

Kartläggning: exponering 
av ISO i målaryrket

Fakta
•  En metod för att analysera ISO i luft sätts upp 
på lab.

•  Drygt 50 målares exponeringar kartläggs 
genom mätningar under arbetet.

•  En enkät skickas ut till 4000 målare där vi bla  
undersöker om det finns en ökad förekomst av 
allergiska kontakteksem och av luftvägsbe-
svär mot ISO hos målare i Sverige?

•  Totalt 100 målare som i enkäten uppgivit att 
de haft hudbesvär erbjuds lapptestning. 50 
målare med endast hudbesvär och 50 målare 
med både hudbesvär och luftvägsbesvär 
lapptestas. Som kontrollgrupp för jämförelse 
används eksempatienter som lapptestas vid 
Arbets- och miljödermatologi, SU under 
samma tid som studien pågår. Lapptestningen 
förväntas visa om det finns en högre frekvens 
av kontaktallergi mot ISO bland målare 
jämfört med personer med allmänna 
hudbesvär. ISO finns i många vattenbaserade 
produkter såsom flytande tvålar som man 
exponeras för dagligen. ISO ställer till stora 
problem med återkommande eksem för 
individer som blivit sensibiliserade för ISO. 
Studien bör kunna ge svar på vilken 
exponering av ISO som målarna har i sitt 
arbete samt få underlag för att bättre bedöma 
samband mellan halt ISO i luften och 
hälsopåverkan.

Anna Dahlman-Höglund.
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Björn Hellman

VÄND: 

Fortsätter på sidan 12.

Långdragen 
avtalsförhandling 
till ända

Efter nära en och en halv månads förhandlande med 
både strejk- och lockoutvarsel, tackade måleribran-
schens parter ja till medlarnas bud om ett treårigt avtal 
den 20 maj. Björn Hellman, vd på Måleriföretagen, är 
nöjd med vissa delar av överenskommelse och besviken 
på andra.

Björn Hellman konstaterar att båda parter slutligen tackade ja 
till medlarnas bud och att man slapp upprepa förra årets strejk.

– Vi har jobbat många, många timmar, vardagar, kvällar och 
helger med detta. Det är en lättnad att det är över, men jag hade 
hellre sett att vi suttit ännu längre för att få till ett avtal som 
varit bättre för hela måleribranschen, säger han och beskriver 
hur han och kollegorna hade hoppats på att få till ett förenklat 
kollektivavtal som kunde bädda för positiva förändringar i 
branschen.

Han pekar på det faktum att Målareförbundet tackade nej till 
det bud som Måleriföretagen lämnade den 10 maj och som 
innehöll en hel del förslag som han menar skulle ha varit refor-
merande.

– Vi har ett kollektivavtal som skrevs på 20-talet och det 
märks både i språkbruk och regler. Mycket har hänt sedan dess, 
bland annat när det kommer till jämställdhet. Till exempel är 
30 procent av dem som går ut yrkesutbildningen idag tjejer, 
vilket ställer större krav på att branschen anpassar sig så att 
man kan få ihop livspusslet i en familj.

En av de stora förändringar som 
Måleriföretagen föreslog var att 
förutsatt att arbetsgivare och 
medarbetare var överens, öka 
flexibiliteten i arbetstid och ge 
möjlighet att förlägga arbetstiden 
mellan 05 och 20. 

– Tyvärr ser vi att Målareför-
bundet har lättare än 
många andra fackförbund 
att ta till stridsmetoder, 
säger Björn Hellman och 
hänvisar till de siffror 
som visar att Målareför-
bundet varslade om 

Huvudpunkterna  
i det nya avtalet:
• Avtalet löper under tre år fram till den 30 april 2020, där sista året 
är uppsägningsbart.

• Avtalet håller sig inom industrins ”märke” och motsvarar totalt 6,5 
procent över de tre åren (år 1: 2,2 procent, år 2: 2,0 procent och år 3: 
2,3 procent). En särskild låglönesatsning görs inom ramen för Servi-
cearbetaravtalet, vilken ryms inom avtalsvärdet.

• En arbetstidsförkortning genomförs, vilket gör att medarbetaren har 
rätt till totalt 36 timmars arbetstidsförkortning 2017, totalt 38 timmar 
2018 och totalt 40 timmar 2019. Kostnaden för detta tas av det 
totala löneutrymmet, dvs. den faktiska löneökningen för den enskilde 
målaren minskar därmed.

• Extra pensionsavsättningar görs med 0,2 procent 2017, 0,1 procent 
2018 och 0,2 procent 2019. Den sammanlagda pensionsavsätt-
ningen blir därmed 1,0 procent vid avtalstidens slut. Kostnaden för 
detta tas av det totala löneutrymmet, dvs. den faktiska löneökningen 
för den enskilde målaren minskar därmed.

• Uppdaterade regler när det gäller omklädningsrum för kvinnor och 
män.

• Den nuvarande utbildningsplanen för lärlingar ersätts av en ny 
version.

• Två arbetsgrupper tillsätts, där den viktigaste handlar om hur vi 
skapar ökad jämställdhet i måleribranschen. 



Se om  
hela huset!

FASAD, ALTAN, UTEMÖBLER, STAKET — ALCRO HAR 
PRODUKTERNA FÖR ALLA DINA UTOMHUSPROJEKT
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Den 23 maj tillkännagav regeringen att man ska göra en 
översyn av ”stridsrättsåtgärden i syfte att värna kollektivav-
talets ställning på den svenska arbetsmarknaden”. Man 
poängterar att rätten att vidta stridsåtgärder är en viktig 
förutsättning för att säkerställa en hög grad av kollektivav-
talstäckning. Detta är i sin tur nödvändigt för att den 
svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera och att kon-
flikträtten därför även fortsättningsvis ska vara stark. Man 
nämner dock exemplet med arbetsmarknadskonflikten i 
Göteborgs hamn som ett exempel på när den svenska mo-
dellen inte fungerar bra.

– Det ska vara ordning och reda på svensk arbets-
marknad. Jag tänker inte ta ställning för någon part i den 
pågående konflikten, men den svenska modellen måste 

självklart kunna fungera också i Göteborgs Hamn. Situa-
tionen i hamnen är allvarlig och innebär ett hot mot svensk 
ekonomi och jobben, säger arbetsmarknads- och etable-
ringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringen ser en utveckling där stridsåtgärder vidtas i 
andra syften än att genomdriva krav på kollektivavtalsregle-
ring och där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåt-
gärder trots att de redan har ett kollektivavtal vilket 
äventyrar den svenska kollektivavtalsmodellens legitimitet.

En särskild utredare kommer därför att få i uppdrag att se 
över reglerna för att vidta stridsåtgärder i en situation där 
arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där 
skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att 
uppnå ett kollektivavtal.

Regeringen gör översyn 
av stridsrättsåtgärden

strejk 93 gånger per 100 000 medlemmar 
mellan 2011 och 2016 medan motsva-
rande siffror hos IF Metall som lade ett 
varsel per 100 000 medlemmar under 
samma period.

Under avtalsperioden har också media 
visat stort intresse för hur parterna har 
agerat. Att Målareförbundet lade sitt 
strejkvarsel innan själva förhandlingarna 
hade nått botten har ifrågasatts. Dess-
utom har det under förhandlingstiden 
lagts fokus vid hur Målareförbundet valt 
ut de företag som strejkvarslats. Att sju 
av de företag som varslats har ägare som 

har nyckelpositioner i Måleriföretagen 
har tolkats som att det kan handla om 
taktik från förbundets sida.

När det kommer till det avtal som 
slutligen slöts är det till största delen en 
ren löneöverenskommelse. För Målerifö-
retagens medlemmar är det kostnadsmäs-
sigt en positiv överenskommelse.

– Men avtalet är sämre för målarna än 
det som vi lämnade den 10 maj. 

En av de punkter som Björn Hellman 
har känt extra starkt för finns dock med i 
det slutgiltiga avtalet.

– Jag är väldigt glad att vi kom överens 
om att starta en arbetsgrupp som ska 
arbeta med jämställdhetsfrågor, det är 

något som jag tycker är oerhört viktigt. 
Likaså är jag glad för den nya utbild-
ningsplanen för lärlingar.

När Målarmästaren pratar med Björn 
Hellman några dagar efter att avtalsför-
handlingarna är i hamn har han och 
kollegorna ännu inte hunnit dra några 
slutsatser av avtalsarbetet, de har fullt 
upp med att summera processen under 
avtalsrörelsen..

– Men i början på juni har vi nästa 
styrelsemöte och då kommer vi göra en 
utvärdering av hur avtalsrörelsen gick 
och börja dra upp riktlinjer och strategier 
inför nästa avtalsrörelse som blir 2020.

Lo Bäcklinder

Forts. Långdragen förhandling till ända

Försämringen i budgeten av 3:12-reglerna är  
ett företagarfientligt hot mot bostadsmålet

Björn Wellhagen.

Regeringens vårbudget försämrar villkoren för fåmansbolag genom förändringen av 
3:12-reglerna. Sveriges Byggindustrier konstaterar att finansminister Magdalena 
Andersson (S) kraftigt underskattar risktagandet det innebär att starta och driva  
fåmansbolag i byggbranschen.  

– Sveriges Byggindustriers små och medelstora företag är helt avgörande för reger-
ingens bostadsmål på 700 000 nya bostäder före 2025. Tyvärr är försämringen av 
3:12-reglerna företagarfientlig och bekräftar att regeringen inte fullt ut förstår fåmans-
bolagens betydelse, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindu-
strier. 

Grundtanken i försämringen av 3:12-reglerna är att likställa inkomst av kapital med 
inkomst av tjänst. Genom att höja skatten på fåmansbolagens kapitalinkomster från 
20 till 25 procent inom gränsbeloppet räknar regeringen med skatteintäkter på drygt 
tre miljarder kronor. Problemet med beräkningen är att den inte tar hänsyn till de 
rationella konsekvenserna av skattehöjningen. 

– Många fåmansbolag har begränsade marginaler. Fler kommer att låsa pengar i 
bolaget innan verksamheten avyttras eller läggs ner. Det leder i förlängningen till att 
det kommer att bli svårt att nå de bostadspolitiska målen, även om konjunkturen just 
nu är stark, avslutar Björn Wellhagen.



TA DITT 
 ARBETE TILL 
EN HÖGRE 
NIVÅ.
Enligt vår undersökning är arbeten i taknivå de allra mest påfres-
tande för kroppen. Med förlängningsskaftet Platinum Carbon Tech™ 
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och samtidigt behålla fötterna på jorden. Den extremt höga 
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De är unga. De är skickliga. De är 
bäst i Sverige i sitt yrke och tillhör 
Yrkeslandslaget som laddar för fullt 
för Yrkes-VM i Abu Dhabi i oktober. I 
mitten av maj hade landslaget sin 
andra träff på Barnens Ö i Norrtälje. 
Emil Eriksson, måleriets represen-
tant i Yrkeslandslaget, passade på 
att träna hos sin coach, Björn 
Nilsson, lärare på Kista gymnasium 
innan han åkte dit.

Emil jobbar med sin bildöverföring när vi 
kommer på besök. Tävlingsprogrammet 
sätts först 3 månader före tävlingsstart så 
just nu tränar Emil på sina svaga mo-
ment.

– Emil har höjt sin nivå för bildöverfö-
ringen sedan kvalet. Vi har testat oss 
fram med olika penslar och kommit fram 
att konstnärspenslar passar perfekt för 
detta moment, säger Björn Nilsson som 
tycker att det är roligt att ha Emil på 
plats i Kista gymnasium.

 Han inspirerar eleverna och de blir 
också nyfikna och sugna på att tävla.

Emil satsar allt vad han kan på att 
träna och känner att han har hittat ett 
bra veckoschema så att han kan kombi-
nera jobbet på Miljönären i Rättvik och 
VM-satsningen. I juli har han tjänstledigt 
med sponsring från sina föräldrars färg-
affär; Nordsjö Tysk Färg Idé & Design i 
Rättvik.

– Det känns fantastiskt skönt och min 
flickvän är också med och stöttar för det 
här tar mycket tid. Hon brukar kollmäta 
mina bildöverföringar och klocka hastig-
hetsmoment, ler Emil. 

Några nya moment har de fått kän-
nedom om inför tävlingen; Dörrbladet 
som ska målas ska sprutmålas innanför 
listen och penselstrykas utanför listen. 

Själva listen ska målas i en avvikande 
färg. Till det har Graco ställt upp med en 
spruta att träna med.

– Branschen har ställt upp på ett jät-
tebra sätt och vi får det material och 
stöttning vi behöver. Exempelvis så 
skeppar Jotun tävlingsfärgen från Saudi 
Arabien så att Emil kan träna med den, 
berättar Björn.

Emil är jätteglad att ha fått sprutan i 
tid då den är ny för honom.

– Det är svårt att få till rätt mängd färg 
så att det inte blir rinningar. Målet är att 
ytan ska se pianolackad ut, säger Emil.

Det kommer bli speciella förutsätt-
ningar i Abu Dhabi. Tävlingen kommer 
hålla till i ett gigantiskt tält, det är öken-
klimat, tävlingen kommer genomföras 
över fyra dagar à 4 timmar per dag och 
det kommer vara mycket folk på plats.

– Emil måste se till att hålla sig i bra 
fysisk form och träna på att dricka 
mycket när han målar för det kommer bli 
en krävande tävling, säger Björn.

Landslagsträff på Barnens Ö
Helgen 12-14 maj träffades Yrkeslands-
laget på Barnens Ö nära Norrtälje och 
denna gång stod teambuilding, mediaträ-
ning och fotografering på programmet. 
Vid ankomst fick alla skor och kläder 
från sponsorerna Abesko och Jobman 
Workwear. Därefter delades de in i olika 
matlag för måltiderna fick de laga själva. 
En hejaramsa komponerades också ihop 
av laget under kvällen.

Lördagen ägnades åt teambuildingöv-
ningar i form av tävlingar och lekar. 
Laserduvskytte, stuprörsboll, solitere, 
bumperball och flottbygge var några av 
aktiviteterna. Dagen avslutades med en 
skön grillkväll.

Söndagen ägnades åt mediaträning och 

fotografering innan alla åkte hem till sitt 
för att fortsätta sina förberedelser.

– Det blev en otroligt rolig helg. Nu 
börjar man känna varandra lite mer och 
de som var nya denna gång kom snabbt in 
i gänget. Lördagens övningar var kanon-
roliga och man blev lite överraskad över 
hur alla gick in för det, berättar Emil när 
vi ringer upp någon vecka efter träffen.

Vad bjöd ditt mat-lag på för kulinariskt?
– Det var vi som stod för grillningen på 
lördagkvällen och det blev fläskfilé med 
goda tillbehör. Ingen klagade så det var 
nog gott, säger Emil.
Hur gick mediaträningen till ?
– Vi låtsades sitta i TV-soffan och blev 
intervjuade några åt gången. Vi fick med 
oss lite smarta tips om hur man ska 
bemöta journalister och mediafolk, säger 
Emil.
Det blir nog inga problem. Vi önskar dig 
lycka till i sommar med träningen så 
hörs vi i augusti igen och då är det 
mindre än två månader kvar….
– Det gör vi, då ska jag vara i toppform!, 
avslutar Emil.

Emil 
laddar för 
Yrkes-VM

Yrkes-VM
Tävling: World Skills Competition 
När: 14-19 oktober 
Var: Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten 
För vem: åldersgräns 23 år 
Antal: ca 1200 tävlande från ca 70 länder  
Grenar: cirkla 50 olika yrkesgrenar 
Frekvens: VM arrangeras vartannat år av 
något av de 77 World Skills-länderna.

Fortsätt på sidan 16 >>
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Sätt färg på Göteborg har vid flera tillfällen bidragit till att den årliga 
Hammarkullekarnevalen blir lite extra färggrann. I år målades fyra större 
affischer upp i syfte att pryda en bred grå sockel som löper längs med 
karnevalstråket. 

Sätt färg på Göteborg är färg- och sysselsättningsprojektet som hjälper unga 
vuxna in till måleribranschen genom inspirerande måleriprojekt och vuxenutbild-
ning. Ett återkommande måleriprojekt är Hammarkullekarnevalen; en folkfest 
där hela Göteborg färdas till stadsdelen Hammarkullen för att se färg och dans 
sammansatt i ett mångkulturellt karnevalståg.

Varje år tillför ungdomar från projektet ett nytt inslag av konst och inför årets 
karneval målades större affischer i storleken 2,5 m x 2 m upp på duk och monte-
rades längs med karnevalstråket. 

– I år har vi haft ett särskilt nära samarbete med Karnevalskommittén om vårt 
projekt. De har varit mycket nöjda med tidigare års måleriprestationer och har 
planer på att fylla en 60 meter bred sockel i området med konst från våra ung-
domar, säger Saman Fattah, projektledare hos Sätt färg på Göteborg.

Färgförslag från hela 
världen och du utser 
finalisterna!
I april utlyste Måleriföretagen genom projektet 
Sätt färg på Göteborg en öppen konst- och 
färgsättningstävling. De vinnande bidragen 
kommer att ingå i en 21 km lång konststräcka 
som ska målas upp lagom till Göteborg 400-års-
jubileum år 2021. Tävlingen har genererat konst- 
och färgförslag från världens alla hörn och nu kan 
du vara med och påverka vilka bidrag som 
kommer målas upp i Göteborg.

Rösta på din favorit
Fram till den 3 juli kan du rösta på det bidrag du 
vill ska färgsätta Göteborg. De 21 tävlingsbidrag 
med flest röster går till final där en Göteborgs-jury 
tar vid och utser totalt 12 vinnare. Av dessa 
kommer två personer av bli inbjudna till Göteborg 
för att själva få måla upp sitt konstverk på plats, 
de resterande 10 kommer få sitt konstverk 
uppmålat av projektets arbetslösa ungdomar 
tillsammans med professionella konstnärer och 
instruktörer. 

Rösta innan den 3 juli på www.sattfargpa.se/
gothenburgart21

Ungdomar bidrog med mer färg 
till  Hammarkullekarnevalen



JOTAPROFF

FASADAKRYL

 Suverän kulör- och glansstabilitet
 Långa underhållsintervaller
 Mycket väderbeständig

ENDAST
FÖR PROFFS

JOTAPROFF Fasasakryl 
är en täckande akrylfärg 
för utvändigt trä och 
fasadskivor som ger ett 
snyggt resultat med långa 
underhållsintervaller.
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Viktigt att utbilda 
lärlingar och 
praktikanter 
– för din egen skull
På flera platser runt om i Sverige 
befinner sig måleribranschen i en 
stark högkonjunktur. I storstäderna 
byggs det som aldrig förr men även i 
andra regioner upplever företagen 
att jobbförfrågningar strömmar in. 
Den uppåtgående trenden är till stor 
glädje för branschen och alla inom 
den men bristen på arbetskraft 
börjar bli mer och mer påtaglig. 

Utbildade målare redan ute på uppdrag
– Arbete finns det gått om och det spås 
inte ske någon förändring inom de kom-
mande åren, snarare att efterfrågan 
kommer att öka då många målare börjar 
närma sig pensionsålder. När jobben blir 
fler och tiden minskar är det framförallt 
utbildade målare som efterfrågas för att 
ekvationen ska gå ihop, men idag är de 
flesta redan ute på uppdrag, säger Jonas 
Groeger, vd på KP måleri och ordförande 
i Göteborgs målarmästarförening. 

Resultatet blir att många företagare 
har så mycket jobb att hantera att det 
inte finns utrymme eller tid att ta in en 
lärling eller praktikant. Den negativa 
spiralen blir tydlig; om ingen vill lära 

upp unga adepter kommer inga nya 
utbildade målare in i branschen. Bristen 
på arbetskraft blir större och för att 
jobben ska bli färdiga rekryteras arbets-
kraft utanför Sveriges gränser.

Positiva värden att lära upp nya
Måleribranschens parter har tillsam-
mans i kollektivavtalet bestämt hur 
förhållandet mellan antal utbildade 
målare och antalet lärlingar ska se ut för 
att utbildningen ska hålla hög kvalitét. 
Antalet elever som kan ha praktik på 
samma företag är däremot fritt, dock är 
det viktigt att varje elev får en bra och 
kvalitativ praktik.

– Att ta in en praktikant eller elev kan 
ge flera positiva effekter för företaget. 
Förutom att ge eleverna en god inblick i 
branschen får arbetsgivaren möjlighet att 
hitta en blivande medarbetare till före-
taget. Möjligheten att utveckla en ung 
människa är också en stor förmån och 
något som vi hoppas att fler arbetsgivare 
vill ta ansvar för. Sedan ger elever och 
praktikanter från olika insatser och 

utbildningar, med stor spridning i bak-
grund och erfarenhet, en positiv utveck-
ling när det gäller mångfalden inom 
organisationen, säger Jonas Lindberg, 
Måleribranschens yrkesnämnd. 

”Vill inte riskera prisdumpning”
Trots tiden det krävs att ta emot en prak-
tikant har denna fråga växt från att vara 
bekymmersamt till att branschen tillsam-
mans måste hjälpas åt om det ska finnas 
målare anställda i svenska företag i 
framtiden. 

– Kommun och förtag har en stor press 
att färdigställa sina byggen i tid och 
hittar de inte arbetskraft här så hämtas 
den från öst. Detta är inget nytt i sig men 
nu är behovet så stort att Måleriettan har 
tecknat kollektivavtal med en polsk 
firma, vilket är ett tydligt tecken på hur 
stort problemet har blivit. Ingen vill 
riskera en prisdumpning och därför är 
det viktigt att vi tillsammans tar ett 
gemensamt ansvar för att säkra upp för 
svenska företag, säger Jonas Groeger. 

Jonas Groeger.
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Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur, dock 
dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk 
efterfrågan under perioden 2017-2018. Även bygg-
investeringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom 
bostadsproduktionen vänder ner nästa år. Stigande 
lokal- och anläggningsinvesteringar ger däremot 
positiva bidrag och därmed fortsätter högkonjunktu-
ren inom byggindustrin. Det visar en ny konjunktur-
prognos från Sveriges Byggindustrier.

Världsekonomin ökar så sakteliga farten under perioden 2017-
2018, vilket påverkar Sveriges utrikeshandel positivt. Trots 
detta sker en viss inbromsning av BNP-utvecklingen eftersom 
både näringslivets investeringar och den offentliga konsum-
tionsökningen dämpas under prognosperioden. Vidare hämmas 
hushållens konsumtionsutveckling av skattehöjningar och 
modesta reallöneökningar. 

– För byggindustrin ser läget däremot fortsatt starkt ut. 
Bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 
2018. Det innebär dock ingen dramatik och med en prognos på 
att antalet påbörjade bostäder blir runt 60 000 lägenheter nästa 
år så innebär detta att bostadsbyggandet går för högvarv under 
hela prognosperioden 2017-2018, säger Johan Deremar, natio-
nalekonom Sveriges Byggindustrier.

Byggvolym och procentuell utveckling 2017-2018

Län 2016 Mdkr Utveckling  
2017-2018

Blekinge 3,6 4%

Dalarna 5,8 6%

Gotland 1,4 9%

Gävleborg 8,7 9%

Halland 7,8 6%

Jämtland 3,9 8%

Jönköping 9,5 10%

Kalmar 7,9 6%

Kronoberg 7,1 15%

Norrbotten 13,6 4%

Skåne 52,9 11%

Stockholm 164,7 11%

Södermanland 7,5 12%

Uppsala 20,7 10%

Värmland 8,8 9%

Västerbotten 10,8 7%

Västernorrland 6,4 4%

Västmanland 8,2 9%

Västra Götaland 73,1 10%

Örebro 10 10%

Östergötland 18,4 9%

URSTARK BYGGKONJUNKTUR
– Idag är den svenska byggindustrin utsatt för internationell 

konkurrens på ett helt annat sätt än förr. Därför är det inte 
rimligt att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre 
än den i våra konkurrentländer. Samtidigt måste kompetensför-
sörjningen till branschen säkras och sammantaget är det något 
som parterna måste ta hänsyn till i de pågående avtalsförhand-
lingarna genom ett klokt agerande, fortsätter Johan Deremar. 

Uppåt i samtliga län 
Byggkonjunkturen är relativt stark över hela landet. I alla län 
ökar bygginvesteringarna under prognosperioden 2017-2018. 
Den kraftigaste uppgången noteras i Kronobergs, Söderman-
lands och Stockholms län medan Blekinge och Västernorrlands 
län får en något svagare utveckling under prognosperioden. se 
diagram.

– Det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark 
eller svag den länsvisa utvecklingen blir. För att bostadsproduk-
tionen ska kunna bli kvar på en hög nivå även i framtiden är en 
fortsatt utbyggnad av infrastrukturen en mycket viktig pus-
selbit. Det är därför positivt att regeringen givit Trafikverket i 
uppdrag att ta extra hänsyn till möjligheterna för bostadspro-
duktion när de gör sin infrastrukturplanering, avslutar Johan 
Deremar. 
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 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!



Smart Prime
– ett smartare sätt
att grundmåla.

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

• Extremt bra vidhäftning

• Övermålningsbar efter en timme 

• Torkar till en hård yta

• Extra dryg

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

Recoat 45 minutes

Dries in 15 minutes

SHELLAC BASE

Interior use

High Hiding/
Seals all stains

Sticks to all surfaces
without sanding

Use with all paints

Recoat in 45 minutes

Methylated spirit 
cleanup

• Mycket goda spärrande egenskaper

• Lätt att slipa 

• Fäster på alla ytor, obehandlade som målade

annons-SmartPrime_A4.indd   1 2015-09-28   15:10
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Se upp för 
sommarblåsorna
Nu är det högsäsong för målning 
utomhus och i det allra flesta fall så 
går det bra men ibland råkar målaren 
ut för blåsor i färgfilmen. Dessa 
blåsor kan komma allt ifrån gammal 
linolja till andra underliggande 
färgskikt som på ett eller annat sett 
kan spöka.

Linoljeblåsor kan uppkomma under alla 
typer av färger där linolja ligger i tidigare 
färgskikt eller som grundolja i träet. Det 

är inte bara linoljan som sådan som kan 
ge upphov till blåsor utan det faktum när 
linoljan åldras kan bidra till uppkomsten 
av blåsor. Om det finns ett eller flera lager 
av annan typ av färg på gammal linolja 
som inte uppvisar tecken på linoljeblåsor 
kommer linoljeblåsorna tids nog ändå att 
uppkomma i samband med en ommål-
ning. Blåsor uppkommer på latexfärger, 
oljealkyd ja även linoljefärger. Det finns 
ingen garanti för att slippa linoljeblåsor 
även om man har vidtagit ”Rengörings-

grad 1” efter som man i rengöringsgrad 1 
godtar färgmaterial som har penetrerat in 
i träet. Det finns exempel med linolje-
blåsor på ytor där man slipat ner till rent 
trä men där linoljan ligger några mikro-
millimetrar in i träet. 

Varför uppkommer linoljeblåsorna när 
man har gjort rent före ommålning?
Jo, linoljan reagerar med syre och så 
länge ytorna inte är skrapade eller lin-
oljan blivit frilagd är reaktionen väldigt 

Ett bra färgskikt kan se ut så här
Huset byggdes och målades med täcklasyr 1987 och målades om 2001 med en 
akrylatfärg. I mitten av färgskikten ligger en grundfärg som ligger som ett klister 
mellan färgskikten och också bromsar understa färsskiktets åldrande. Färgprovet 
togs vid en konditionsbesiktning 2013 och då såg samtliga ytor fortfarande 
nymålade ut.

Sprött underskikt
Bilden visar ett färgskikt som definitivt inte är målningsbart. Det 
mörka porösa man ser på bilden är färgskikt målat på träet utan 
grundfärg. I det porösa färgskiktet har fukt samlats och kondense-
rats och man kan till och med se att träet har börjat brytas ner och 
bildat gråträ under färgskikten. Det finns håligheter i färgskikten där 
kondens kan samlas och på detta är det då övermålat med en tät 
akrylat. Det har bildats ett ”växthus” under det senaste färgskiktet. 
Där det står 36,08 µm med blå text ligger en grundfärg som har 
räddat de övre färgskikten och sannolikt gjort att sista målningen 
har hållit länge men kanske till och med varit gynnsamt för konden-
seringen i det understa färgskiktet och bidragit till nedbrytningen av 
träet. Förmodligen hade den sista ommålningen bidragit till mer 
utrymme för kondensering om inte grundfärgen låg mellan färg-
skikten. Då är det tveksamt om man hade kunnat rädda panelbrä-
derna då mer fukt hade bidragit till mer nerbrytning av träet under 
färgskikten. 

Det understa färgskiktet är målat någon gång i slutet på 70” talet 
sannolikt med latexfärg direkt på träet utan grundfärg. Den sista 
ommålningen skedde i mitten på 90” talet med grundfärg och två 
strykningar med akrylatfärg. Meningen var att måla om detta 2013 
men vid analysen avslöjades att understa färgskiktet var i för dåligt 
skick. Här tog man bort lockbredan, tog ner all färg från botten-
brädan med kem. Borstade bort gråträ innan grundmålning, grund-
målade nya lockbredor och målade om huset med akrylatfärg. 
Många frågar sig varför man inte bytte bottenbrädan också och 
anledningen är att det inte behövdes och att det i regel är krångli-
gare och kostsammare att riva hela fasaden.

Frågan är vad målerientreprenören kan göra själv för att undvika att 
måla på fasader typ den här för att undvika ett katastrofalt resultat. 

Mitt tips vid analys av ytorna är att ta en brytbladskniv med vasst 
blad, skär ett kors i färgfilmen ner till träet, sätt dit en kraftig tejp 
typ ”silvertejp” och ryck tejpen snabbt rakt ut. Titta i det skurna 
krysset med lupp. Här ser man ofta riktigt bra hur färgskikten och 
underlaget mår. Ser man att färgskikten separerar och ser man 
gråträ i botten av snittet ring i varningsklockan. Det här kan bli 
problem. Men med minsta tvekan skicka in provytor till något labb. 
Måla inte om ni är tveksamma utan att ta hjälp av någon som kan 
hjälpa er med analysen. Exemplet på ärendet ovan är visserligen ett 
extremfall men bara ett av många ärenden jag har fått hjälpa till att 
utreda. 
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långsam och gaserna från reaktionen kan ta sig ut ur 
gamla färgskikt genom mikrosprickor och andra öpp-
ningar i färgskikten. När man tvättar och skrapar ytorna 
ökar tillförseln av syre och reaktionen blir snabbare då 
accelererar reaktionen i linoljan. När man då målar på ett 
nytt färgskikt på linoljan som är inne i en snabb reaktion 
frigörs gaserna och blåsor bildas. Får man inte bort all 
linolja kanske man blir tvungen att låta ytorna reagera 
färdigt innan ny färg läggs på och den tiden kan ta enda 
upp till 6 månader. I dessa fall har man tagit bort all färg 
ner till rent trä, grundstrukit ytorna och väntat med täck-
målning i 6 månader.  Man kan snabba på reaktionstiden 
med IR värme (Speedheater) men gör en provmålning på 
mindre yta för att vara säker på att reaktionen har lagt sig 
och förlita er inte hundraprocentigt på IR värmen.

Hur skall man kunna veta det här då innan man börjar 
måla?
Rådet är att forska hur gammal panelen är, vad var den 
målad med tidigare eller kan det finnas risk att den var 
målad med linolja eller linoljefärg tidigare. Man kan vara 
ganska säker på att träpanel målad med linolja eller linolje-
färg för 40 år sedan och längre tillbaka ligger i riskzonen 
för oljeblåsor. 

Underskatta inte risken för linolje-blåsor då ytorna sedan 
lång tid tillbaka är behandlade med linolja eller linolje-färg. 
Detta gäller inte bara träpanel utan alla målade träytor 
utomhus så som fönster, dörrar, räcken, staket m m. 

Gamla akrylatfärgskikt kan också skapa blåsor och 
bekymmer. 

Bilderna är några exempel på ärende som är några år 
gamla.

Hur skall vi undvika kostsamma fällor i framtiden då?
Det viktigaste är att måla om i tid men det kan vara svårt 
för målerientreprenören att styra. Det andra är att se till  
att vid ommålning pruta inte på under-behandlingarna. Se 
till att den färg som kommer på ytan skyddar träpanelen i 
minst 10 år. Välj målningssystem som passar husets kon-
struktion. Anpassa färgsystem till tidigare färgsystem och 
tidigare färgskikts kondition. Om kunden prutar på be-
handlingar friskriv dig innan arbetet sätts igång. 

Per Karneke
Målerikonsult  

Medlem i SBR

Ta hand  
om dig!

Ta steget över till 
3M™ Versaflo™ TR-600  
fläktmatade andningsskydd.
Ett tillförlitligt, mångsidigt 
och mycket komfortabelt 
andnings skydd som möter dina 
behov i de mest skiftande och 
krävande arbetsmiljöer.

Köp hos Alcro Beckers Pro Center
Stockholm, Göteborg och Malmö 



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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Det finns ett fåtal platser kvar till höstens 
ådrings- och marmoreringskurser   
i Stockholm:

• Ådring grundkurs, 23-24 okt. 

• Marmorering grundkurs, 25-26 okt.

• Ådring steg 2, 30-31 okt.

• Marmorering steg 2, 1-2 nov.

Pris 2800:-/kurs. 

Anmäl dig till leif.hemdal@comhem.se

Välbesökta seminarier om alg- och 
mögelbeväxning på målade ytor
Måleriföretagen har tillsammans 
med Sveff, Sveriges Färgfabrikan-
ters förening, bjudit in medlemmar 
till seminarium om problematiken 
med alg- och mögelbeväxning på 
målade ytor utomhus. Problemet 
är välkänt och vanligt förekom-
mande till följd av klimatföränd-
ringar samt några varma och 
fuktiga vintrar de senaste åren. 
Seminarierna, som genomfördes i 
Malmö och Göteborg i april, fokuserade 
på att belysa vilka förutsättningar som 
krävs för att mögel- och algbeväxning på 
målade material ska uppstå, åtgärder för 
att motverka denna samt leverantörens 
och entreprenörens ansvar. Föreläsarna, 
som bestod av experter från såväl forsk-
ningssidan som färgindustrin förklarade 
hur viktigt valet av virke är i byggpro-
cessen och hur olika virkestyper i sig 
påverkar beväxningsproblematiken. Att 
entreprenören använder rätt material,  
på rätt sätt och på rätt virke är också 
faktorer som påverkar den målade ytans 
motståndskraft över tid. 

Jurister från advokatfirman Foyen infor-
merade om entreprenörens ansvar i 
såväl konsumententreprenader som 
kommersiella entreprenader. De c:a 70 
seminariedeltagarna fick chansen att 
ställa frågor och diskutera vanligt före-
kommande problem med experterna. 

Under seminariet i Malmö filmades ett 
antal intervjuer med föreläsarna som 
Måleriföretagen har publicerat på hem-
sidan för de medlemmar som inte kunde 
närvara. På så vis kan alla medlemmar 
ta del av föreläsarnas tips till målare för 
att undvika eller minimera problem med 
alg- och mögelbeväxning. 

Gå in på www.maleriforetagen.se så 
hittar ni filmerna.

Åsa Rydell Blom, Linnéuniversitetet.

Daniel Sjöholm och Christoffer 
Löfquist, Foyen Advokatfirma.
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OMBERG GOLF RESORT, ÖDESHÖG
24–25 AUGUSTI 2017

Stolt sponsor av 
Måleriföretagen Masters

Alla medlemmar i  
Måleriföretagen hälsas  
välkomna till Måleriföretagen  
Masters 24–25 augusti på vackra  
Omberg Golf Resort i Ödeshög 

Anmäl er snarast på 
www.maleriforetagen.se/golf

För mer information kontakta 
Elvira Nilsson, 070-549 28 88,  
elvira.nilsson@maleriforetagen.se



  MÅLARMÄSTAREN 3/201728  

Malin Arkelöw 
från Måleri- 
landslaget 
överraskar 
Markoolio
Malin Arkelöw är en av målarna i Målerilands-
laget 2016/2017 och under året genomförs ett 
antal PR-aktiviteter med våra duktiga lands-
lagsmålare för att attrahera ungdomar till måle-
riutbildningar.

Under SM 2016 besökte Kung Carl XVI Gustaf 
Yrkes-SM i Malmö. I Måleri-SM:s monter fanns 
en schablon av kungen producerad av Sofie 
Lindgren, tidigare landslagsmålare. Bilden fick 
enormt genomslag i TV, tidningar och på 
webben. Bilden blev till och med medtagen i 
Kungahusets årsbok. 

Under Almedalsveckan 2016 frågade Afton-
bladet om någon av finalisterna i SM kunde 
komma ner och på plats färdigställa en scha-
blon av statsminister Stefan Löfvén. Man kan 
med enkelhet påstå att schabloner av kända 
svenskar blev populärt. Med anledning av detta 
valde vi att bygga vidare på konceptet under 
2017 och har genomfört en aktivitet med temat 
Förebilder. Våra landslagsmålare fick välja ut en 
känd svensk förebild att porträttera med hjälp 
av schabloner. Produktionen av schablonen fil-
mades – timelaps:ades- och sprids nu genom 
Youtube och Facebook. 

Malin Arkelöw målade sin förebild Markoolio 
och fick möjligheten att själv lämna över tavlan 
som en överraskning i direktsänd radio på Rix 
MorronZoo. Det blev succé! En glad och rörd 
Marko tog emot den fina tavlan och berättade 
att den skulle få hänga i det finaste rummet, 
förrummet till bastun. Gott betyg! 

Se hur det gick till när Malin Arkelöw målade 
tavlan som fick förebilden Markoolio golvad i di-
rektsändning, på MYN:s Facebook-sida alterna-
tivt på YouTube: https://youtu.be/iwyfvEf4YfI

Vill du veta mer om MYN och tävlingsverksam-
heten, besök www.malare.nu och följ oss gärna 
i sociala medier! Vi finns på facebook och Insta-
gram.

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

ROGER OHLSTRÖM, Magenta Måleri AB,  
medlem sedan i april: 
1. – Vi vill ha branschanpassad support som vi 
saknat då vi inte har varit med i någon branschor-
ganisation tidigare. Bland det vi kan behöva hjälp 
med finns personalfrågor och tolkningar av regler 
och lagar.
2. – Efter att ha lyssnat på kollegor och medarbe-
tare hos Måleriföretagen i Sverige har jag förvänt-
ningar på att vi ska kunna utveckla oss både som 
ledare och företag. Jag hoppas på att vi ska kunna 
få tillgång till både färdiga dokument och någon 
som kan svara på frågor. Dessutom har jag för-
hoppningar om att få delta både i spännande semi-
narier och utbildningar.

MATHIAS JONSSON,  
Mattes Måleri & Interiör, medlem sedan i april: 
1. – Ska jag vara ärlig så var det från början för att jag ska skaffa leasingbil 
och kunde få en bra rabatt. Men det finns många andra fördelar också och jag 
ser det som en kvalitetsstämpel att vara ansluten. Jag har varit igång i fyra och 
ett halvt år och det var inget jag tänkte på i början när jag etablerade mig, utan 
det har kommit lite senare. 
2. – Eftersom jag inte har några anställda handlar det främst om mig och kun-
derna. Dels kan man råka ut för rent juridiska frågor och då är det skönt att ha 
en stor organisation som kan hjälpa och ge råd. Jag ser det som att det är en 
stor trygghet både för mig och för kunderna.

n  Magenta Måleri AB Uppsala
n  Matteś s Måleri & Interiör,  Skänninge
n United Partners HR Ltd, Bulgarien  

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen Sverige
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Vad gör jag med missfärgade träfasader? Ska jag bygga på ett visst 
sätt för att undvika problem? Vad är viktigt att tänka på när jag 
målar? SP:S informationsskrift beskriver hur man tacklar problemen 
med mögel och påväxt och undviker framtida bekymmer. Skriften är 
finansierad av Sveff – Sveriges Färgfabrikanters Förening.

Olof Holmer, vd på Sveff, säger att 
skriften främst är avsedd för fackfolk 
som målare, färghandlare, arkitekter och 
föreskrivare, men att den också inne-
håller värdefullt vetande för villaägare 
som ska måla om därhemma.

– Vitsen med skriften är att den sam-
manfattar många års forskning och 
väldigt mycket kunnande på ett lättfatt-
ligt och komprimerat sätt. På bara 16 
sidor får läsaren bland annat veta hur 
väder och klimat påverkar, liksom vikten 

av att måla rätt och hur man rengör 
beväxta ytor, säger han.

På SP finns bred vetenskaplig och 
praktisk kompetens inom områden som 
trä- och träbyggande, färg, ytkemi och 
mikrobiologi. Samtliga dessa har kommit 
till nytta under arbetet med skriften.

– Vi vill på ett enkelt sätt visa veten-
skapliga fakta om mikroorganismers 
levnadsbetingelser och betydelse för den 
estetiska och funktionella påverkan på 
trä och färg, säger Jan Ekstedt, forskare 

på SP Trätek och en av författarna till 
skriften ”Beväxning på målade träfa-
sader utomhus”

För en fullständig beskrivning hur du 
ska få ett bra resultat vid utomhusmål-
ning, läs vår skrift ”Måla rätt utomhus”. 
Bägge skrifterna går att ladda ner på 
Sveffs hemsida - www.sveff.se. Gå in 
under fliken Branschinformation.

Den var aktuell år 2009 men är fortfarande lika viktig:

Så tacklar 
du möglet 
på fasaden

1

Måla rätt utomhus.

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

  Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr
2111
Målningsarbeten i nybyggnader 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
  
2112
Målningsarbeten i ombyggnader 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
  
3049
Målningsavtalet  114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
  

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

Källa: Byggindex



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.

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

Annonce Outdoor Precision Målarmästaren 183x132mm.indd   1 04/05/2017   10.44
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Med hjälp av några energiska 
målare, kunniga färgsättare och 
många skänkta färgburkar har 
kollogården Strand på Barnens ö 
fått en rejäl uppfräschning. Snart 
kommer årets barn och får sova i  
de cirkusinspirerade rummen.

Många är de Stockholmsbarn som till-
bringat sina somrar på kollo på Barnens 
ö i Roslagen. Varje år kommer flera tusen 
barn och sover i de 1 200 sängarna, leker, 
badar och får oförglömliga minnen. Att 
ha så många besökare som passerar revy 
sliter på lokalerna och att det ligger precis 

intill strandkanten gör att fasaderna har 
tuffa förutsättningar. Behovet av upprust-
ning var därför stort när målningsarbetet 
drog igång för ett par månader sedan.

– Lokalerna var jätteslitna och trötta 
när vi kom dit. Stiftelsen Barnens dag 
som driver kolloverksamheten har väldigt 
begränsad ekonomi och det var inte 
renoverat på 20 år, berättar Benita 
Glassel som genom sitt företag Magenta 
Måleri AB var en av dem som varit del-
aktig i upprustningen.

Tillsammans med flera lokala målare, 
de skickliga färgsättarna Emma Eriksson 
och Yvonne Karlsson på Alcro samt 

personal på plats, har hon sedan rustat 
upp ett av husen som var i störst behov 
av en uppfräschning. Under en dag i april 
kom också några kollodeltagare på besök 
och hjälpte till med arbetet.

– Utvändigt valde vi en bladgrön kulör, 
för att den går ihop så bra med naturen 
där den ligger. Knutarna är grå och föns-
terbågarna målade vi i en vacker 
kvällsblå nyans, för att det ska sticka ut 
och hända något med huset.

Utomhusfärgerna har en del svärta i sig 
för att bättre harmonisera med omgiv-
ningarna. Det nyckfulla vårvädret till 
trots lyckades målarna hinna med både 
underarbete, grundning och målning.

Insidan av huset med sju sovrum, 
allrum och loft, fick en mer spontan och 
lekfull färgsättning. Där tog man inspira-
tion av glasskiosker och tivolin, men 
ändå med en väl genomtänkt och harmo-
nisk färgskala. 

– Vi tänkte på sommar och glada barn 
så det blev mycket grönt och rosa. Där 
fick vi verkligen chansen att tänka fritt 
och i det största taket målade vi till ex-
empel randigt. Övriga tak fick olika 

Barnens Ö får 
nya färger

Fakta Färgfonden och målarvolontärer
Alcro Färgfonden där allmänheten får möjlighet att förverkliga samhällsnyttiga måleriprojekt. 

Alcro bjuder på färgen vid ommålning av exempelvis slitna asylboenden, bortglömda fören-
ingslokaler eller mörka gångtunnlar. 

De sponsrar dock inte privata projekt som ommålning av villor, lägenheter och sommarstugor.

Målarvolontärer är yrkesmålare som på sin fritid hjälper till med att förverkliga samhällsnyttig 
måleriprojekt i sitt närområde.
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Fakta Barnens Ö
Stiftelsen Barnens Dag har som uppgift att äga och och förvalta 
Barnens ö.

Varje år besöker flera tusen kollobarn, tusentals barn och 
ungdomar på skolresa, privatpersoner, företag, föreningar och 
andra grupper Barnens ö. 

Barnens ö består av 650 hektar mark och cirka 3,3 mil stränder 
på Granö, Lingslätö och Salnö i Stockholms norra skärgård.

År 1905 byggdes det första huset för kollo på Barnens ö.

Idag finns över 400 hus, de flesta ritade av kända arkitekter 
och inget hus är det andra likt.

kulörer. Det har gått åt jättemycket tejp i alla färgmöten, 
konstaterar Benita Glassel skrattande.

All färg skänktes av Alcros projekt ”Färgfonden”. För-
utom upprustningen av Strand har Fonden även skänkt 
färg till ytterligare ett av husen på Barnens ö, så upprust-
ningen fortsätter.

Benita talar sig varm för den här typen av sponsrade 
arbeten och även den målarvolontärverksamhet som finns i 
anslutning till Färgfonden.

– Jag vet att många målare har väldigt mycket att göra 
men jag kan verkligen rekommendera att anmäla sig som 
volontär till den här typen av projekt för det ger så otroligt 
mycket igen.

Nu står kollohuset Strand där som en del av naturen på 
utsidan, som ett lekfullt cirkustält på insidan och väntar på 
sommarlovslediga barn. På filmen som Alcro har gjort om 
projektet berättar fastighetsskötaren Inge Fransson om hur 
roligt det är att få en upprustning av arbetsplatsen.

– Det blir en helt annan inställning bland ungarna när de 
kommer till ett fint ställe, konstaterar han.

Lo Bäcklinder

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.

Benita Glassel, Magenta Måleri AB, har deltagit i upprustningen 
av huset på Barnens Ö.



Nationalmuseum på Blasieholmen i 
Stockholm genomgår en omfattande 
renovering som startade sommaren 
2014. Det var välbehövligt, för 
fastigheten byggdes år 1866 och 
mycket har hänt genom åren. Om ett 
halvår ska det vara klart så att 
installationer och utställningar kan 
komma på plats. Hösten 2018 är det 
dags för återöppning av Nationalmu-
seum för allmänheten som då blir 
Sveriges modernaste museum med 
konsten och besökarna i fokus.

Statens fastighetsverk (Sfv) förvaltar de 
fastigheter och mark som staten äger. 
Nationalmuseum är en av dessa fastig-
heter och Sfv fick i uppdrag av regeringen 
att det var dags för en totalrenovering och 
modernisering. Efter sedvanlig upphand-
ling blev det Skanska som fick förtroendet 
att genomföra projektet. Nu är det bara 
ett halvår kvar tills det ska vara klart och 
det är full fart med cirka 280 personer på 
plats på olika ställen i fastigheten. Tar 
man sig en tur runt i byggnaden möter 
man exempelvis smeder, målare, murare, 

stenhuggare, konservatorer, hissmontörer, 
sprinklerinstallatörer plåtläggare, rörläg-
gare med flera, med flera yrken. En själv-
klar utgångspunkt för Sfv under 
renoveringen har varit att tillgodose 
verksamhetens behov vad gäller klimat, 
säkerhet, tillgänglighet och logistik.

– Att verksamheten blir kvar i bygg-
naden har i sig ett ovärderligt värde. 
Sedan gäller det för oss att balansera 
mellan att värna ett 150 år gammalt 
kulturarv och att utveckla byggnaden. För 
att lyckas har vi ibland varit tvungna att 
göra stora ingrepp, men mycket har också 
kunnat lösas genom innovativa och bitvis 
helt osynliga lösningar, säger Åsa Albihn, 
fastighetschef vid Statens fastighetsverk i 
ett pressmeddelande.

Ett exempel är ventilationsanläggningen 
på mellanplanet där ventilationskanalerna 
placerats under golvet och ventilations-
luften strömmar ner från taket genom 
takrosetterna.

En av de största förändringarna är att 
ljuset åter flödar in genom fastighetens 
300 fönster. När elektriciteten gjorde sitt 
intåg på 1920-talet stängdes fönstren igen 

för att skydda konsten från solljus. Idag 
finns det specialglas som fångar upp det 
farliga solljuset plus att solskyddsgardiner 
kommer användas. 

Mer volym och starkare färg
En annan märkbar förändring som reno-
veringen fört med sig är att flera utställ-
ningssalar återfått sin volym efter att 
mellanväggar har rivits. Mycket arbete 
har också lagts ned på färgsättningen. 
Genom undersökningar av konservatorer, 
antikvarier och målare har mycket ny 
kunskap tagits fram om hur byggnadens 
tidigare kulörer på väggar och tak sett ut. 
Vissa rum har återfått sina ursprungliga 
kulörer, andra har fått den kulör som 
rummet hade vid den tid då den fått sin 
nuvarande prägel, till exempel vid 
1920-talets ombyggnad. En tredje, och till 
antalet stor kategori rum, är den där 
museets intendenter och utställningsde-
signer låtit presentationen av samlingarna 
styra valet av nya kulörer. Med avstamp i 
arkivstudier har utgångspunkten varit att 
framhäva både 1800-talsbyggnaden och 
konsten.

Nationalmuseet 
– slutspurt för 150-åringens renovering



 MÅLARMÄSTAREN 3/2017     35

– I takt med att nya ideal utvecklats har museet 
målats om. De vita väggarna som blev populära i 
konstmuseer på 50-talet har nu fått stå tillbaka för 
nya uttryck med ännu äldre referenser. En serie av 
rum har målats i olika nyanser av grönt, gult, rött 
och rosa som samspelar med färgerna i 1700-talets 
konst och konsthantverk, vilket blir en ny upplevelse 
för besökarna, säger Helena Kåberg, intendent, 
design- och arkitekturhistoriker vid Nationalmu-
seum.

Det senaste året har också inneburit ett stort antal 
konservatorsarbeten runt om i byggnaden. Utöver 
alla färgundersökningar har bland annat det vackra 
taket i museets nedre och övre trapphall konserve-
rats vilket gör att detaljer framhävs på ett helt nytt 
sätt.

Runt om i huset finns tecken på mycket stor hant-
verksskicklighet. Den uppmärksamme besökaren 
kan till exempel lägga märke till att museets nya 
innerfönster försetts med ådringsmålning och att ett 
tak dekormålats.

Ansvarigt måleri på plats har varit Larsson & 
Öhrnmark AB med projektledare Lars Sandberg i 
spetsen.

– Det här är nog det mest speciella projekt jag 
någonsin har drivit. Det känns fantastiskt att få ha 
varit med om detta och vi är så imponerade över 
Skanskas jobb. Det har varit väldigt speciella förhål-
landen. Vi kom in 2015 och är idag cirka 14 målare 
på plats, flera av dem är dekorationsmålare med 
specialistkompetens, berättar Lars.

Han berättar att hans roll har varit att vara lite 
som en coach där han peppat målarna att jobba som 
ett lag de dagar det har varit tufft. Det har många 
gånger varit ett krävande måleri med specialfärger 
och komplicerade tekniker.

– Jag har jobbat med målbilder och målat upp hur 
de kan gå hit med sina barnbarn och visa upp att de 
varit med och skapat detta. De har varit så engage-
rade och det blir så fantastiskt fint! Det roliga med 
måleriet är ju faktiskt att det verkligen syns, 
konstaterar Lars. 

Lars tycker det är intressant att jobba med 
Skanska som lyssnar på honom och drar nytta av 
hans specialistkompetens exempelvis när han har 
haft avvikande uppfattning om olika 
färgbehandlingar utifrån vad som står i rumsbe-
skrivningarna.

– Vi har ju ett gemensamt mål; Att det här ska bli 
perfekt. De litar på oss och vet att vi kan vår sak, 
säger Lars. 

Den tid som återstår tills att fastigheten över-
lämnas till Nationalmuseum ska säcken knytas ihop 
och det återstår en del, exempelvis ska parkettar-
beten och läggning av kalkstensgolv avslutas, toa-
letter ska installeras, ljusgårdar ska putsas, 
brandsäkerheten och klimat ska fixas och det ska 
målas färdigt. Plus mycket, mycket mer.

Hösten 2018 får vi alla besöka Nationalmuseum 
och ta del av det färdiga resultatet, ett museum med 
konsten och besökarna i centrum.

Text: Marie Hansson
Foto: Melker Dahlstrand / Linn Ahlgren

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
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www.zipup.se

AFS 2013:4 Zip-Up 
Lättmetallställningar
med kvalitet och styrka 
du kan lita på!
Nu med invändiga clip-in 
stegar för säkrare klättring.
I över 60 år har Instant UpRight tillverkat 
rullställningar för professionellt bruk.

Systemet har under åren utvecklats för att 
tillgodose proffsanvändarnas och rental-
branschens 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:
• Hantverkarställningar
• Rullställningar
• Fasadställningar
• Specialställningar designade 
 efter dina egna önskemål
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Nya Buster S
Buster S, sommarstugornas favoritbåt, förnyades helt inför 
säsongen 2017. Nu får man till den nya modellen ett fiskeut-
rustningspaket, med vilket Buster S kan förvandlas till en 
fiskebåt enligt eget behov. Buster S väger endast 260 kg och 
transporteras lätt på en obromsad trailer bakom en personbil. 
Ifall man till motor väljer en 20 hk modell behöver man inte 
registrera båten. Bäst fungerar båten med Yamahas nya 25 
eller 20 hk motorer.

Årets Morakniv är  
svart och limegrön
I ett nytt årligt designkoncept tar Morakniv en av sina 
mest klassiska hantverksknivar och skapar en unik 
färgkombination. Basic 511: 2017 Edition är svart  
och limegrön.

Nu är det säljstart för nya versionen av helt eldrivna e-Golf, 
som i Sverige klassas som supermiljöbil.

Den viktigaste förändringen i nya e-Golf är den ökade räck-
vidden. I den vardagliga körningen kan kunderna räkna med  
att komma i genomsnitt 200 kilometer eller mer på en ladd-
ning. Nya e-Golf har fått uppdaterad främre och bakre design 
och alla relevanta nyheter från vanliga Golf erbjuds också i 
e-Golf. De innefattar LED-strålkastare och LED-bakljus (båda 
standard), flytande blinkers (tillval), den digitala instrumente-
ringen Active Info Display (tillval) samt det nya standardmonte-
rade 9,2-tums infotainmentsystemet ”Discovery Pro” med 
Gesture Control. e-Golf blir därmed världens första eldrivna bil 
där vissa funktioner i infotainmentsystemet kan styras med 
hjälp av handrörelser. 

Sony släpper ny  
Walkman-spelare
Sony har precis lanserat den nya vatten- och dammtäta 
WS620-serien Walkman-spelaren med trådlös Bluetooth®-
teknik möjliggör för musik till träning oavsett väder och miljö. 

Nya Volkswagen e-Golf
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Samsung Galaxy S8
Galaxy S8 kommer i storlekarna 5.8 tum och 6.2 tum där den 
ramlösa designen med Infinity-skärm ger en mjuk och följsam 
yta utan skarpa kanter. Knapparna har integrerats i användar-
gränssnittet på skärmen och anpassats efter skärmläge. I 
Galaxy S8 är det nu även möjligt att dela upp skärmen och 
göra flera aktiviteter samtidigt med Multi-window funktionen. 
Med en större arbetsyta kan användaren titta på en video och 
samtidigt skriva ett sms med fullskaligt tangentbord. Den 
kompakta designen möjliggör också ett bekvämt enhands-
grepp och Corning® Gorilla® Glass 5 på både fram- och bak-
sida vilket resulterar i en högkvalitativ finish och tålighet.

Galaxy S8 är mycket mer än en smartphone, det är kärnan i 
ett större och öppet 
digitalt ekosystem som 
omgärdas av smarta 
klockor, TV-apparater, 
VR-headset, 360-ka-
meror och vitvaror. Med 
hjälp av appen Samsung 
Connect blir Galaxy S8 
den utmärkta fjärrkon-
trollen för det smarta 
hemmet där allt kan 
styras från en och 
samma app.

Galaxy S8 och Galaxy 
S8+ finns tillgängliga i 
färgerna Coral Blue*, 
Orchid Grey, Arctic Silver 
and Midnight black.

Sonys första flaggskepp  
Xperia™ XZ
Xperia X-serien får tillskott av vattentåliga flaggskeppet 
Xperia XZ med 5,2-tumsskärm, samt en efterlängtad 
kompaktmodell i Xperia X Compact med 4,6-tumsskärm. 
Med innovativ triple image sensing-teknologi ger telefo-
nerna en bra kameraupplevelse – ta skarpa bilder även i 
rörelse med vacker och naturlig färgåtergivning oavsett 
förhållanden. Uppdaterad rundad design som ligger 
bekvämt i handen. Båda modellerna har mjukvara som 
lär sig och anpassar telefonen efter din användning för 
en kontinuerligt förbättrad användarupplevelse. Med 
Type-C™ USB blir det enklare att ladda – aldrig mer 
kabeln upp och ned.

DEN FÖRSTA SILIKATFÄRGEN FÖR TRÄ
I över tjugo år har KEIMFARBEN forskat på användandet av silikatfärg på trä.
Resultatet är den mineraliska ytbehandlingen för väderskydd av trä – KEIM Lignosil®. 
Den första mineraliska ytbehandlingen till väderskydd av träytor.

www.keim.se

KEIM LIGNOSIL®

FÖRDELARNA MED KEIM LIGNOSIL®

• Utmärkt fuktskyddande egenskaper
• UV-beständig och absolut ljusäkta
• Väderbeständig
• Lång livslängd
• Helmatt yta
• Enkel att renovera

Patent EP 2 208 544

LIGNOSIL_185x132.indd   1 2017-02-09   13:45
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Peugeots nya SUV 3008
Nu visar Peugeot upp nya 3008, som är en 
stark utmanare i det kraftigt växande SUV-
segmentet. Den sensationella interaktiva 
förarmiljön Peugeot i-Cockpit en arsenal av 
förarhjälpmedel och permanent uppkoppling 
ger en körupplevelse utöver det vanliga i 
klassen. Den kompakta och eleganta SUV-
karossen rymmer en rad innovativa finesser 
och erbjuder personliga inställningar för det 
mesta – inklusive miljöbelysning och doft.

Ny färg, nytt liv!
Alcro presenterar nu en sneak peak på tre nya färgteman Lemon crisp, Dark wood samt Dessert sunset,vilka ingår i trendkulör-
kollektionen ad.18. Kollektionen består av totalt 15 kulörer som lanseras i oktober 2017.

I höst ser vi fram emot kulörkollektionen Alcro ad.18 och tre 
nya kulörtrender för dig som vill förändra med färg. Det lilla vi 
sett hittills lovar gott. Lemon crisp med sina gula och gräddiga 
toner som en variant av det vita och grå vi har vant oss vid de 
senaste åren. Dark wood, en elegant kollektion med bohe-
miska inslag där mörkare kulörer står i centrum. Och inte minst 
Dessert sunset med sina varmt harmoniska kulörer inspirerade 
av solnedgångar och smaskiga efterrätter. Låter det gott? Håll 
utkik efter Alcro ad.18 i höst.

– Vi är väldigt glada och stolta att redan nu kunna ge en för-
handsvisning av höstens ad-kollektion. Alcro designers (ad) har 
under många år visat att Alcro är den mest trendsäkra och 
nyskapande aktören inom färg och kulör. I höst känns det 
fantastiskt att återigen kunna lansera en kulörkollektion som 
kan inspirera och influera till ny och spännande färgsättning av 
våra hem, säger Ylva Boon Widegren PR- och kommunikations-
ansvarig Alcro

LG skapar riktig rymd 
med nya soundbars
I takt med att tv-apparaterna blir allt tunnare minskar 
också storleken på de inbyggda högtalarna vilket gör 
att en soundbar är ett perfekt komplement för att 
göra ljudet rättvisa. Nu lanserar LG ett unikt utbud  
av nya soundbars i tre olika modeller som gör att din 
tittarupplevelse når nya nivåer med Dolby ATMOS, 
4k-ljud och flexibel soundbar som några av nyheterna 
för 2017.
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Premiär för Kia Stinger
I början av året visades Kia Stinger för allmänheten. Fem-
dörrarscoupén får kraftfulla prestanda och blir den hittills 
snabbaste bilen från Kia. En fyrcylindrig 2,0-litersturbo på 
255 hästkrafter och en 3,3 liters V6 med dubbelturbo på 
370 hästkrafter utgör motoralternativen som kan fås med 
antingen bak- eller fyrhjulsdrivning. Den svenska lanse-
ringen sker till hösten.

Nya Ford Kuga
Nya Kuga har fått ny design och gott om ny, avancerad teknik, 
som Fords parkeringsassistans, aktivt kollisionsskydd och 
Fords adaptiva frontstrålkastare. Den har också automatisk 
öppning av bagageluckan och Fords egenutvecklade intelli-
genta fyrhjulsdrift. 

SCUDERIA FERRARI COLLECTION
Med Ray-Ban Scuderia Ferrari Collection väcks passion, 
tradition och innovation till liv med den unika personlig-
heten hos sanna världsledare. En perfekt kombination: 
racingfärger, dold teknik och linser i världsklass omdefi-
nierar de ursprungliga Ray-Ban Wayfarer till exklusiv Scu-
deria Ferrari-stil.

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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www.quicktech.se     Tel. 0303 93 200      info@quicktech.se
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RA742
Tegelröd

RA035
Skiffergrå

RA21
Svart

 

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.
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Extra matt hårdvaxolja med 
exceptionell torktid
Under våren lanserades den nya versionen av Bona 
Hard Wax Oil som har en lägre glansgrad, extra matt 
samt en förbättrad torktid och ytan får en naturlig 
träkänsla som upplevs mindre hal jämfört med andra 
glansgrader. Den är helt fri från farliga och konsta-
terat allergiframkallande ämnen så som kobolt eller 
2-butanonoximer. 

Färdigblandad fäst-
massa från Bostik
Vid montering av keramiska plattor, kera-
misk mosaik, glasmosaik och natursten 
på väggar inomhus i torra lokaler finns nu 
en färdigblandad fästmassa - Bostik 4000 
tile Adhesive Paste. Den ljusgrå milda 
färgen ger inget genomslag vid glasmosa-
iksättning. Arbetsmomentet med att själv 
blanda fästmassan med dammrisk und-
viks och sparar tid. Plattsättaren kan 
enkelt pausa arbetet genom att sätta på 
locket på hinken och fortsätta vid senare 
tillfälle, vilket undviker onödigt spill av 
överbliven fästmassa. 

Gammalsvenska –  
tapeter från en  
svunnen tid
Duros klassiker Gammalsvenska 
innehåller tapetstilar från olika tids-
epoker, från gamla bondgårdar och 
rokoko till jugend. Klara och starka 
färger med en tydlig design är kon-
ceptet. Ända sedan Duro grundades 
1930 har hushållen skickat in tapet-
fragment och med åren har arkivet 
blivit en omfattande samling. 

Nytt från Festool
Festools DWC är en automatskruvdragare. 
Maskinen startar automatiskt när den 
trycks mot gipsskivor så att man slipper 
hålla inne avtryckaren. Dessutom an-
vänder maskinen endast energi från 
batteriet när den arbetar, vilket gör att 
batteriet håller mycket längre.

Nytt från Hitachi
En 18V mutterdra-
gare lanseras. 
Maskinen har ett 
åtdragningsmoment 
på hela 305 Nm. Utrustad 
med steglös höger-/vänster-
gång med konstant kraft, 
motorbroms, överbelast-
ningsskydd, bälteskrok, 
LED-belysning, hand-
ledsrem och batteriindi-
kator. Den kolborstfria 
motorn ger ökad kraft, 
prestanda, hållbarhet och längre 
effektiv gångtid per laddning. 

Även Hitachis nya slagskruvdragare är 
ett litet, snabbt och effektivt kraft-
paket med åtdragnings-moment på 
207 Nm.  
”Triple hammer” teknologin innebär 
att slaghammaren har tre städ mot 
normalt två och gör verktyget snabbt, 
starkt och med låga vibrationer som 
resulterar i bättre komfort och färre 
”cam-out” vilket innebär att 
WH18DBDL2 även är utmärkt för 
åtdragning av korta och tunna skruvar. 

Demidekk Terrasslasyr kommer nu i ny förbättrad version och 
är nu ännu mer effektiv mot beväxning och med snabbare 
torktid. Demidekk Terrasslasyr är klarar att stå emot alla aktiviteter för livet utomhus 
och inte minst vårt varierande skandinaviska väder. Dagar då solen bränner som byts 
mot dagar med regn som aldrig vill hålla upp. Lasyren tål regn redan en timme efter 
appliceringen. En strykning räcker för att få ett långvarigt och vackert skydd som 
framhäver och bevarar träets naturliga och levande uttryck. I färgkartan finns tolv 
utvalda kulörer att välja mellan. 

Demidekk terrasslasyrer 
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Sätt kulör på utelivet!
Under de senaste åren har trädgården blivit svenskarnas nya vardagsrum – åt-
minstone under sommarhalvåret. Vi lägger därför allt mer resurser på att skapa 
en fantastisk utemiljö med detaljer som är enkla, stilrena och hemmagjorda – 
gärna i trä. 

Hela trenden med att skapa kreativa och färgstarka utemiljöer harmoniserar per-
fekt med våra olika träskyddsprodukter. Därför vill vi inspirera samtidigt som vi vill 
bidra med den bästa möjliga kunskapen om träskydd för våra kunder, säger Chris-
tian Pallesen, Nordisk Senior Brand Manager på Cuprinol.

En av trenderna för 2017 är att den klassiska pergolan har gjort comeback.Kanske 
för att det är ett enkelt sätt att skapa en skuggig fristad i trädgården. En annan av 
de aktuella trenderna är att bygga föremål som håller i många år – därför ger vi 
våra kunder förslag på ett antal olika stilrena loungemöbler till trädgården. Den 
gemensamma nämnaren för solstolen, trädgårdsbordet och trädgårdsstolen är 
stabiliteten och enkelheten – både stilmässigt och konstruktivt. Möblerna kan 
byggas av antingen nytt trä eller återvunnet trä.

Nya skruvdragare
Flex utökar sitt batteridrivna sortiment med två 
stycken 2-växlade borrskruvdragare. De borstfria 
maskinerna är utrustade med en unik 35mm out-
runner motor. Denna ger ett enastående högt vrid-
moment (max 58Nm) och verkningsgrad. 

Hultafors lanserar nya 
universalknivar
Med sitt nya koncept inom universalknivar 
och blad vill Hultafors erbjuda större 
valfrihet och ett enklare system för blad-
byte. Resultatet hoppas man ska bli högre 
effektivitet och säkrare arbetsplatser.

Bionisk teknologi handlar om att 
inspireras av naturen och dra nytta  
av miljoner års utveckling. Genom  
att imitera strukturen i skalet på en 
uppfinningsrik ökenskalbagge har  
Sto lyckats skapa en helt ny färg för 
träfasader. Den bioniska ytstrukturen 
gör att fasaden torkar extremt snabbt 
efter regn, dimma och dagg. Därmed 
ger färgen ett långsiktigt och natur-
ligt skydd mot alg- och svamp- 
angrepp.

Den nya färgen StoColor Dryonic 
Wood har fler intressanta fördelar.  
Till exempel gör värmereflekterande 
X-black-teknologi att solenergi reflek-
teras bort så att fasadens temperatur 
sänks med 20 procent, vilket minskar 
risken för termisk sprickbildning. 

Färgen kan samtidigt pigmenteras i 
ett stort urval av kulörer och är färg-
tonsstabil tack vare SunBlocker-
teknologi.

StoColor Dryonic Wood passar alla 
vertikala träytor (upp till 45° lutning) 
och fungerar även utmärkt på partier 
under utskjutande tak.

Ny bionisk färg med extrem 
torkförmåga för träfasader
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Five Lands av Miss Print
Ytterligare lansering från Midbec är tapetkollektionen Five Lands är den femte 
kollektionen från Miss Print där varje mönsterdesign är skapad i Miss Prints karak-
täristiska retrostil. Grafiska former och noggrant utvalda kulörer utgör kollektionens 
härliga mönster. Kollektionens färgpalett består av mjuka vårliga pastellfärger, 
pigga gula kulörer och dämpade nyanser av blått och grått.

Ny vinkelslip  
från FLEX
FLEX nya vinkelslip L 21-8 180 (180 
mm) kommer med en kraftfull motor 
på 2100W. Den stabila och robusta 
växellådan samt det metallinkapslade 
spindellagret ger ökad tillförlitlighet 
och hållbarhet. Maskinen är ergono-
miskt utformad och med ett mycket 
smalt motorhus ger maskinen en 
optimal användning och hantering. 
Extra vibrationsdämpande ring mellan 
motorhuset och bakre handtaget 
reducerar vibrationerna. Spindellås 
för justering samt snabbt och enkelt 
skivbyte. Nyckelfri för justering av 
sprängskyddet.

Ny IR-modul till 
Speedheater Cobra 

Speedheater System AB lanserar SH Cobra 
med en IR-modul som är enklare att byta än 
föregångaren. 

– Eftersom en av de deviser vi jobbar mot är 
att alla skall kunna hantera våra produkter, 
ligger det i linje att förenkla bytet av IR-
modulen, säger företagets VD och grundare 
Birger Ericson.

Nytt från Midbec
Kollektionen Concrete 2 bjuder på råa 
ytor med en avskalad industrikänsla. 
Naturtrogna mönster som betong, 
tegel, sten och trä kombineras enkelt 
med kollektionens enfärgade tapeter 
vars olika ytstrukturer skapar livfulla 
väggar. Concrete 2 innehåller 49 
mönster.

Ny kollektion från 
Boråstapeter
Shades of Chalk är ett harmoniskt och 
mjukt ytmönster med en känsla av kalk-
färg som målats med mjuka, breda pen-
seldrag. Kalkytan är handmålad av 
Boråstapeters designstudio för att få den 
genuina och äkta känslan. Instinktivt vill 

man stryka med handen över den 
matta livfulla ytan. Det här är kollek-

tionen för dig som vill satsa på enfärgat 
men samtidigt få ett djup och lugn i 
rummet.

Kollektionens inspiration återfinns i sten-
arternas naturliga färgspel och vi har 
arbetat med en generös färgskala av 
vackra grå-, beige- och jordtoner, svala 
och lugnande blåtoner, en mild grönskala 
och en varm dämpad rosa.
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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

0456-501 96  •  070-630 10 07 
www.rnkroken.se

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

Enchanted Garden
Ännu en härlig kollektion från England 
där man låter humor och glädje genom-
syra design och färgsättning. Fåglar på 
grenar och trädstammar, fjärilar som 
svävar som på en sommaräng och 
finurliga fiskar i blommande alger. 
Ljuvliga blommor och söta vide kvistar 
i pastell eller lite mer mustiga toner. 
Färger som marinblått, grafitgrått, 
chokladbrunt  
och lila samt  
fina toner av  
rosa, ljusblått 
och gräddvitt.  
En riktigt mysig 
vårkollektion.

NYTT FRÅN INTRADE
Resource
En läcker bok med industriell design och 
råa material i lyxig känsla. Mönster av 
polerad marmor, träfiber, grovt linne och 
naturell bambu blandat med bark från 
björk eller cypress, oxiderad metall och 
slitet läder. Färgerna går från grafiskt 
svart och vitt till himlens blågrå toner, 
kraftigt brun, subtilt blond, naturligt 
grönt, frostigt rosa till guld, silver och 
koppar samt havets 
lockande turkos 
toner. Fantastiska 
tryck i dessa vackra 
och lyxiga tapeter 
för den som gillar 
den industriella 
trenden.

Imaginarium
Fantasifulla tapeter i engelsk design 
med sedvanlig humor och glädje. Det 
är lekfullt, vackert och subtilt. Klätt-
rande lemurer i djungel med småkryp 
och fåglar i härlig färgprakt, under-
fundiga hundar i svarta ramar, vin-
tage väskor, anslagstavlor med 
oväntade detaljer, city-vy i svart/vitt, 
blommande kaktusar och ståtliga 
flamingos på 
sammetsblå 
bakgrund. 
Vackra blommor 
med inslag av 
fåglar eller ljuva 
mönster i ro-
mantisk stil. En 
komplett sam-
ling ljuvliga 
galenskaper.
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Stockholm
Färgcenter
Tomtebogatan 14

Vasastan
Stockholm 

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

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla  
hälsar er välkomna!

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

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

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

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

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

 www.nordwind.se

     Lätt!

f

FÄRGTILLVERKARE

k

KONSULTUPPDRAG/DATA

f

FÖNSTERRENOVERING

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


