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We make houses last longer
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NORDICA  
Husfärger

NORDICA PRIMER
Bättre vidhäftning på träytor

NORDICA MATT
Sober helmatt och väderbeständig färg

NORDICA CLASSIC
Halvmatt klassiskt utseende

NORDICA EKO
Glans och hållbarhet i toppklass

Hitta din närmsta återförsäljare av  
Teknos färg på www.teknos.se
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Liwa OdorControl 
Primer

Liwa OdorControl 
Barrier Paint

Liwa OdorControl 
Topcoat

BRAND

FUKT

MÖGEL

AVFALL

URIN

NIKOTIN

Liwa OdorControl
Eliminerar lukt från rök, mögel, urin m.m i 
utrymmen som till exempel källare och toaletter

ETT FUNGERANDE 
OCH MILJÖMÄSSIGT
SYSTEM FÖR 
LUKTSANERING

Används efter sanering och renovering för att 
omedelbart och effektivt eliminera kvarvarande
lukt med enkel metod i 3 steg.

Metoden är ekonomisk och skonsam mot miljö
och hälsa. Alla produkter är vattenbaserade.

Bygger på Prebona CompoTechs patenterade 
teknologi.

Metoden är snabb och enkel. Inga behov av 
ozonaggregat eller andra dyra, komplicerade
eller tidsödande processer.

Miljövänlig 
Eliminering av Lukt 

Spärr mot 
Genomblödning

Högeffektiv Tak- 
och Väggfärg

Enkla Steg3

ÄNTLIGEN!
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OMSLAGSBILD: 
Under en intensiv marsvecka har
Sveriges målaress Art Arbsuwan
tränat tillsammans med sin coach 
Björn Nilsson på 
Stockholms
byggtekniska  
gymnasium i  
Kista inför  
Wordskills i  
Kazan, Ryssland  
i augusti.

Foto:  
Per Hansson
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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

isionen om individuell lönesättning måste hållas vid liv – konkurrens-
kraftiga och attraktiva arbetsgivare bygger framtiden tillsammans med 
sina medarbetare. En viktig del av vår verksamhet i Måleriföretagen  
är att värna och utveckla vår arbetsgivar- och branschsamverkan med  
utgångspunkt från våra medlemsföretags behov. I detta ligger vårt  

uppdrag att kontinuerligt utveckla och förhandla fram villkor i branschens kollektiv- 
avtal, som ytterst verkar för en framtidssyn som speglar kraven från kunder och 
medarbetare.

Flexibilitet och konkurrenskraftiga villkor ska locka framtidens medarbetare  
till måleriyrket och till en bransch som vi gemensamt är stolta över. Varje medlems-
företag är unikt och skapar sin egen framgång genom sin egen affärsmodell och 
sin egen nisch. Dessa gemensamma framgångar bildar sedan en stark bransch som 
kontinuerligt utvecklas. En faktor som driver branschens utveckling är att inte låsa 
eller centralisera för många villkor för hela branschen. Det måste finnas utrymme 
för varje medlemsföretags förmåga och vilja att skapa sina egna unika modeller och 
system.

Idéer, innovationer och unika affärskoncept är det som driver utvecklingen inom 
alla branscher och måleribranschen är inget undantag. Våra medlemsföretag runt 
om i hela landet driver dagligen denna utveckling framåt genom att ständigt utveckla 
sina verksamheter. 

I detta sammanhang är det också viktigt att skapa arbetsvillkor och ersättnings-
system som säkrar konkurrensneutralitet genom att alla följer branschens villkor  
och regler. Det är dock lika viktigt att våra kollektivavtal också bidrar till att ge 
varje enskilt företag och arbetsgivare, en möjlighet att själva, använda och utveckla 
sina egna incitament- och lönemodeller som stärker och utvecklar branschen. 
Respekten för att varje företag är unikt och skapar sin egen framgång är en viktig 
drivkraft för att branschen förbättras. 

Inom ramen för arbetsgivarsamverkan ligger också drivkraften att skapa en löne-
bildning som bidrar till denna utveckling. Centrala lönesystem och kollektivavtal 
där hela lönebildningsprocessen är reglerad ner på varje minut bidrar inte till en 
sådan utveckling. Den gagnar inte heller möjligheten för varje individ att utvecklas 
i sin yrkesroll och premieras som en duktig målare. Företaget och arbetsgivaren 
fråntas möjligheten att skapa ett ekonomiskt utrymme för att lyfta de som kanske 
bidrar till det där extra som också i förlängningen medverkar till att utveckla både 
individen, företaget och hela branschen. 

Ett av Måleriföretagens långsiktiga mål är att utveckla våra kollektivavtal så att 
de ”går i takt med tiden”. Individuell lönesättning och en lönebildningsprocess som 
utgår från företagets egna förutsättningar är en central del i detta långsiktiga arbete. 

Med en ny generation ungdomar och en omvärld som förändras i snabb takt är det 
viktigt att måleribranschen är med och skapar de förutsättningar som krävs för att vi 
ska locka nya och duktiga medarbetare till våra medlemsföretag. Då måste vi också 
erbjuda villkor, arbetsmiljö och framtidstro som lockar fler unga till branschen!

V

Idéer, innovationer och unika affärskoncept  
är det som driver utvecklingen
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Årets färg 2019 Pantone Color 
Institute: 16-1546 Living Coral
Pantone Colour Institute presenterade i slutet av 2018 årets färg för 2019 – 
16-1546 Living Coral, en animerande och livsfirande nyans av orange med en gyl-
lene underton. Denna korallfärg symboliserar havens betydelse, korallreven vi så 
gärna vill behålla och ta vara på. Vi får energi från naturen. Precis som korallrev är 
en källa till näring och skydd för havslivet, lever den pulserande, men mjuka PAN-
TONE 16-1546 Living Coral med värme och näring för att ge komfort och flytkraft i 
vår ständigt skiftande miljö.

Färgen är också en av de vackraste blomfärgerna, fruktfärgerna, som en glädjespri-
dare världen behöver. Pantone räknar med att 16-1546 snabbt kommer att synas i 
all form av produktdesign, från mode, inredning till förpackningar, industridesign. En 
färg som kommer att användas av alla åldrar, oavsett kön. Lekfull färg med en 
seriös underton.

Foto: Pantone®/ColourHouse Scandinavia

Svårt att hitta
rätt kompetens
35% av Sveriges Byggindustriers 
medlemsföretag planerar att öka 
antalet anställda under de kom-
mande 12 månaderna, men mycket 
tyder på att det kommer att bli svårt. 
68% av medlemsföretagen säger 
nämligen samtidigt att man det 
senaste året avstått ifrån att rekry-
tera på grund av att man inte hittat 
personer som matchar den kompe-
tens man sökt. Det framgår av en ny 
undersökning som Sveriges Bygg- 
industrier genomfört. 

Av Sveriges Byggindustriers under-
sökning framgår också att:

•  66 % av medlemsföretagen anser 
att tillgången på arbetskraft 
begränsar verksamheten.

•  83% anser att det är svårt att få 
tag i den arbetskraft företaget 
behöver.

•  8% av medlemsföretagen avser att 
minska antalet anställda.

Det är en stor bredd bland svaren på 
frågan om vilken arbetskraft/kompe-
tens man önskat kunna rekrytera. 
Bland de yrken som efterfrågas 
återfinns bland andra utbildade 
ställningsmontörer, träarbetare, 
betongarbetare och arbetsledare.

Undersökningen genomfördes av 
Ipsos under september/oktober 
2018. Totalt svarade 821 av Sve-
riges Byggindustriers drygt 3500 
medlemsföretag. 

Foto: Sveriges Byggindustrier

Beckers konstnärs- 
stipendium 2019
Beckers konstnärsstipendium som i  
år utdelas för trettioandra året i följd 
– tilldelas 2019 Theresa Traore  
Dahlberg, född 1983, som har  
studerat 16mm experimentell film  
på New School, New York och vid 
Stockholms dramatiska högskola,  
och senare fri konst på Kungliga  
Konsthögskolan i Stockholm. 

AKTUELLT

Peab bygger hotell i Sälen
Peab har fått uppdraget att bygga ett 
hotell vid Hundfjället i Sälen. Beställare är 
SkiStar Lodge Hundfjället AB och kon-
traktssumman uppgår till 381 MSEK. 
Hotellet kommer att ha 5-7 våningar på en 
yta om totalt 18 600 kvm. Hotellet, som 
är beläget nära skidbacken i Hundfjället, 
byggs ihop med ett befintligt hotell på 
platsen via en gångbro. Förutom 157 
mindre lägenheter, med fyra till åtta 
bäddar, ska hotellet också innefatta 
parkeringsgarage, restaurang, butik och 
skiduthyrning i markplan.

Uppdraget är en totalentreprenad med 
byggstart i maj 2019 och beräknas vara 
färdigt i november 2021.

Martin Jansson ny vd  
på Falu Rödfärg
Martin Jansson tillträde som ny vd för Falu Rödfärg 
den 25 mars. 

Martin Jansson kommer närmast från Dalarnas 
Science Park där han var ansvarig för innovation. 
Dessförinnan har han en lång karriär inom Stora 
Enso, tidigare med ansvar för produktion och 
utveckling på Kvarnsvedens bruk, och har under  
de senare åren arbetat med ledarskapsutveckling 
inom Stora Enso-koncernen.



Oavsett projekt kan du uppnå en perfekt yta med Sigma Expert.  
Sigma Expert är en supermatt vägg och takfärg baserad på Smooth 
Layer Technology. Den motverkar överlapp och gör rullspår osynliga
- även i kraftiga släpljus. Fläckbättringar är heller inga problem. 
Med Sigma Expert har det aldrig varit enklare.

Nyhet! Sigma Expert till väggar och tak..

Inga spår.
Ingen stress.
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Avskaffad 
skattereduktionen för 
fackföreningsavgifter 
I mitten av mars sa riksdagen ja till 
regeringens förslag om att avskaffa 
skattereduktionen för fackförenings- 
avgifter. Avskaffandet av skattereduk-
tionen var en del av Moderaternas och 
Kristdemokraternas budgetreservation 
som riksdagen röstade igenom i 
december 2018. Skattereduktionen 
avskaffas från den 1 april.

Lönen inte viktigast 
för motivationen
Lönen är bara en av många faktorer 
som motiverar och får medarbetare 
att prestera bättre på arbetet. Bland 
annat är arbetsklimatet och chefens 
förmåga att bedöma arbetsinsatser 
viktigare. Det visar en ny forsknings-
rapport som presenterades under  
ett seminarium hos Svenskt 
Näringsliv nyligen, framgår det av en 
artikel på Svenskt Näringslivs hem-
sida i februari 2019.

Ett av de forskingsresultat som 
deltagarna fick ta del av var att för 
att lönen ska fungera motiverande 
och prestationshöjande, behöver den 
uppfattas som rättvis. Den som 
tjänar mest och får mycket återkopp-
ling upplever störst rättvisa i löne-
sättningen, medan den som tjänar 
minst och får lite återkoppling, 
däremot inte alls upplever samma 
rättvisa. Förutom upplevelsen av ett 
rättvist lönesystem samt förtroende 
för chefens förmåga att bedöma 
arbetsinsatser, är känslan av auto-
nomi och tydliga mål i arbetet, några 
viktiga faktorer som har funnits 
påverka motivationen.

Råd & tips vid 
anlitande av 
underentreprenörer
Inför anlitande av underentreprenör 
rekommenderar Sveriges Byggindustrier 
att potentiella affärspartners kontrolleras. 
Kontrollerna syftar dels till att skydda det 
anlitande företaget från att drabbas av 
negativa konsekvenser i form av ansvar 
för icke utbetalade löner, skadestånd på 
grund av kollektivavtalsbrott, skatter och 
avgifter, förseningar etc. dels till att för-
svåra för oseriösa företag att komma in 
på marknaden. Bristande kontroller 
medför en affärsrisk då en oseriös aktör 
kan förorsaka stora oförutsedda kost-
nader.

Sveriges Byggindustriers förhoppning är 
att denna broschyr ska tjäna som ytterli-
gare en hjälp till företagen, och samtidigt 
försvåra för oseriösa aktörer att göra 
affärer i byggbranschen.

Nytt samarbete välkomnar 
fler till byggbranschen
Bygg- och anläggningsbranschen 
behöver rekrytera ungefär 20 000 nya 
personer varje år. Därför breddar nu 
Byggnads, Seko, Sveriges Byggindu-
strier och Maskinentreprenörerna 
satsningen Nubyggare. Genom Yrkes-
introduktionsutbildning och Yrkesintro-
duktionspraktik skapar parterna till-
sammans nya vägar in i bygg- och 
anläggningsbranschen för personer 
med ofullständig gymnasieutbildning 
och nyanlända. 

– En modern och attraktiv bygg-
bransch behöver vara mer jämlik och 
inkluderande. Kompetensbrist är en av 
våra medlemmars största utmaningar 
när Sverige växer och fler behöver en 
bostad och bättre infrastruktur. Därför 
är det viktigt att vi kan välkomna alla, 
säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd 
Sveriges Byggindustrier.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges 
Byggindustrier.

Biomedicum blev Årets bygge 2019
Ett av Europas nyaste och största forskningslaboratorier, Biomedicum i Solna, vann 
den prestigefyllda utmärkelsen Årets bygge på byggbranschens egen gala den 26 
mars i Stockholm.

Biomedicum färdigställdes 2018 åt Karolinska Institutet i Solna norr om Stockholm. 
Laboratoriet är ett av Europas största och beskrivs av byggherren Akademiska Hus 
som ”en byggnad som ska främja interaktion, nya samarbeten och utbyten av 
erfarenheter, idéer och tekniker över vetenskapliga gränser”.

AKTUELLT



Du är värd mer.
Är det dags för en uppgradering? Vito erbjuder tre olika versioner, olika längder och olika 
utföranden så att du kan hitta precis den förstärkning du behöver. Bränsleekonomin, en hel-
galvaniserad kaross och långa serviceintervall får du köpet. För att inte tala om arbetsgläd-
jen som bara ett nytt kontor kan ge. Välkommen in på en provtur!

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 6,5 l/100 km, C02 169 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. ¹Paket Business: Finansiell leasing via 
Mercedes-Benz Finans 36 mån, 6 000 mil, restvärde 40 %, 1:a förhöjd avg. 30 %, rörlig ränta (december 2018) inkl. Service Complete. Reservation för sedvanlig kreditprövning. 
Mercedes-Benz Finansknuten Försäkring i samarbete med If Skadeförsäkring (publ). Kontantpris Vito 109 CDI Star: 222 900 kr. Alla angivna priser är exkl. moms.

Räkna ut din egen månadskostnad på transportbilar.mercedes-benz.se

AC • Radio med Bluetooth®• Igångkörningsassistent • Multifunktionsratt 
Eluppvärmt förarsäte • Komfortförarsäte med armstöd • Sidvindsassistent 
Baklucka • Dubbelt passagerarsäte fram • Kupévärmare • Färdljusassistent, m. m.

Vito 109 CDI STAR
Månadskostnad inkl. service1

2 515 kr
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Faktorer man tyvärr sällan tar hänsyn 
till vid val av färgkvalitet är väggkon-
struktion, klimat, virkeskvalitet eller un-
derlagets kvalitet, vad det är målat med 
tidigare och virkets profiltyp. Vid val av 
färgtyp spelar det faktiskt ingen roll om 
panelen är liggande eller stående.

Fasadkonstruktioner med luftspalt 
kom någon gång i mitten av 50-talet och 
är idag dominerande bland träfasader. 
Innan dess byggde man i så kallad block-
väggskonstruktion där eventuell isolering 
låg i stort sett bakom panelen alternativt 
en asfaltsboard direkt bakom panelen. 
Konstruktion utan luftspalt fortsatte att 
användas länge vid framför allt liggande 
panel långt in på 70- och 80-talet och då 
främst på fritidshus. Det förekom under 
60-, 70- och 80-talet att man byggde hus 
med luftspalt men satte ett skivmaterial 
utanpå regelverket och sedan spikade 
panelen på denna. Denna konstruktion 
har samma egenskaper som väggkon-
struktion utan luftspalt.  

Givetvis spelar virkeskvaliteten en 
viktig roll i val av färgtyp och tid för 
underhåll. Vissa färgtyper kan förlänga 
tiden innan fasadbyte även om fasaden 
har åldrats. 

Lite generella betingelser att tänka på 
är om fasadpanelen över huvud taget är 
målningsbar.

Målning av 
träfasader
Det finns en rad olika typer av träpaneler och för vissa är akrylatfärger bäst 
medan andra paneler är mindre lämpliga att använda akrylatfärger på.

Är panelen ny och hyvlad så som 
stockpanel eller kanter på främst lig-
gande panel bör åtgärder göras för att 
färgen skall fästa. De här ytorna är täta 
och feta av harts vilket kan innebära 
att man inte får färgen att sitta kvar. 
Detta oavsett vilken färgtyp man väljer. 
Dagens färska hyvlade träytor måste 
ruggas upp och man måste få bort harts 
från träytan och detta gör man genom 
tvätt eller slipning.

Här reagerar många negativt. Vem 
skall betala det här och kan man inte 
göra färg som fäster ändå? Min erfaren-
het är att man får för tidigt färgsläpp 
i 70% av alla hyvlade ytor som inte är 
tvättade eller slipade, så välj själv. Vill 
man riskera att gå tillbaka och skrapa 
färg när något år har gått sedan man 
målade och inte få betalt eller slipar 
alternativt tvättar man ytorna innan 
målning och tar med det i offerten.

Var alltid noga med att mäta fuktkvo-
ten i trä innan målning. Fuktmätning gör 
man på flera ställen av panelen och helst 
minst 3 till 5 mätningar per fasadyta. 
Fuktkvoten skall ha ett medelvärde på 
16% och aldrig överstiga 18%. För in 
mätningen i egenkontrollen för framtida 
eventuella frågor.

Gammal sprucken panel skall bytas ut. 
Färgfilmen är totalt ca 1 och ½ hårstrå 

tjockt och sprickorna kan vara millime-
ter stora. Då kan man förstå att färgen 
inte skyddar sprucket trä.

Undvik att byta färgsystem på den tidi-
gare målade panelen utan att fråga din 
färgleverantör om råd, då alla färgtyper 
inte är kompatibla med varandra.

Färg som sitter kvar efter skrapning 
och tvättning behöver inte nödvändigtvis 
tas bort, om det inte är så att kvarva-
rande färgfilm är för tjock. Dock skall 
man ha klart för sig att lös färg inte går 
att måla fast. Kritar tidigare färgskikt är 
det samma här, det går inte att måla fast 
färg som kritar.

Att välja färgkvalitet har mycket med 
klimatet och väggkonstruktion att göra. 
Undvik akrylatfärg på fasader utan lufts-
palt och klimat med hög luftfuktighet. 
Akrylatfärgerna håller för bra och bryts 
inte ner av tillkommande fukt inifrån 
träet. Detta innebär att fukten konden-
serar mellan träet och färgen och risk 
för blåsor uppkommer. Alkydoljefärger 
och linoljefärger spricker när vattenånga 
trycker på från fukt inifrån träet där vat-
tenångan kan passera ut ur färgskiktet.

Dagens vattenspädbara grund- och 
täckfärger penetrerar i stort sett ing-
enting in i träet. Moderna grundfärger 
bygger på vidhäftning och täthet. Det 
är därför mycket viktigt att få på rätt 
mängd med grundfärg för att få ett tätt 
skikt närmast träet. Lika viktigt är att få 
på rätt mängd täckfärg för att uppnå ett 
så bra totalt skydd som möjligt. System-
målning bygger på flera färgskikt som 
skall först och främst skydda träet men 
sedan skall de olika färgskikten skydda 
varandra. 

Oavsett vilket färgsystem man väljer 
vare sig det är akrylatfärg, alkydoljefärg 
eller linoljefärg så vet färgleverantören 
vad som är bästa behandlingar i system-
målning. Följ därför färgleverantörernas 
anvisningar.

Liggande panel
Det går lite mode just nu i liggande 
paneltyper. Arkitekter och mode har 
bidragit till en rad nya och modernise-
rade paneltyper och generellt kan man 
säga att dessa i nutid är av ganska hög 
kvalitet. Myten att liggande panel skulle 
ta upp mer vatten kan vi bortse ifrån. Då 
det främst är ändträet som är mest fukt-
upptagande så är dessa ytor i regel skyd-
dade av annan ändträyta i en liggande 
panel även om ändträet fortfarande är 
en utsatt punkt. Man fixerar sig mer på 
ändträet än exempelvis sprickor i brädan 

Foto: Alcro Färg.
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eller framför allt för djupt inslagna spikar som ett dilemma 
och risk för röta. 

Vid val av färgtyp för målning av liggande panel gäller 
inga speciella regler förutom stockpanel. Då stockpanel är 
hyvlad är det svårt att få på rätt mängd färg för bästa skydd 
vid målning med akrylatfärger. Här rekommenderas alkyd- 
oljefärg eller linoljefärger. Samma rekommendationer man 
har vid exempelvis fönstermålning.

Stående panel
Traditionell stående panel är lockpanel, läktad panel men 
också spontad panel. Förr var det vanligt med ramsågat 
virket. Det ramsågade virket har grövre ”träskägg” än det 
klingsågade som kräver mer färg. En faktor att ta hänsyn till.

Stående panel skall ha ett avstånd från mark på 20 till 
30 cm för att minska risken att ändträet skall ta upp fukt. 
Skarvar mitt på stående panel kan vara en risk då vatten 
som rinner efter fasaden lätt kan stoppas upp. Det är också 
samma här som liggande panel, alltså att sprickor och för 
långt islagna spikar är en stor risk för fuktupptagning och 
röta. 

CMP (Certifierad Målad Panel)
Trä- och färgindustrin har gemensamt kommit överens om 
ett certifikat för kvalitet av fasadpanel. Allt från träkvalitet 
till grundat och mellanstruket på fabrik. 

Detta innebär att panelen är färdig för antingen mel-
lanstrykning och färdigstrykning eller bara färdigstrykning 
på plats. Under året 2018 växte CMP-märkt fasadpanel och 
idag ser vi en god efterfrågan på den här typen av fabriksmå-
lat virke.

Det här är bra för alla då slutkunden får ett bättre virke, 
målaren hinner med mera objekt och är inte lika väderbero-
ende samt färgsystemen blir mer använda. Fabriksgrundat 
fasadvirke är märkt G och fabriksgrundat och mellanstruket 
fasadvirke är märkt G/M. Förutsättningen för att virket får 
gå under begreppet CMP är att bräderna är märkta med 
CMP-symbolen på brädans baksida.

Målerikonsult 
Per Karneke

Foto: Alcro Färg.

Foto: Alcro Färg.

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.



  MÅLARMÄSTAREN 2/201912  

Jonas Werlestam får visa sin yrkesskicklighet och blir inte bedömd utifrån sitt funktionshinder.

Hos Schööns måleri i Malmö är 
mångfalden ett naturligt inslag 
bland de drygt 80 medarbetarna. 
Det gör till exempel att Jonas 
Werlestam i sin anställning som 
målare får möjlighet att visa sin 
yrkesskicklighet, utan att bli 
bedömd utifrån sitt funktionshinder.

I konferensrummet på Schööns måleris 
huvudkontor i Malmö lyser solen in 
genom fönstret och det doftar kaffe. 
Här omvandlas snabbt en svårighet till 
en möjlighet och ett samtal som skulle 
kunna vara knepigt att genomföra, flyter 
på och ger möjlighet till många insikter 
samt några härliga skratt.

– Jag känner mig väldigt trygg på den 
här arbetsplatsen. Det har jag inte alltid 
gjort där jag varit anställd. På ett tidigare 
jobb fick jag till exempel alltid ta de säm-
sta jobben, som var enformiga och till 
exempel låg nere i en källare långt bort 
från allt annat, säger Jonas Werlestam 
via teckenspråkstolken. Tolken är stra-
tegiskt placerad lite vid sidan av, för att 
inte ta uppmärksamheten från dem som 
samtalet egentligen pågår mellan.

Jonas Werlestam är döv sedan födelsen 
och utbildade sig som ung till målare. 
Han tillbringade några år i yrket och 
jobbade sedan med andra arbeten inom 
byggsektorn och blev till slut långtids-
sjukskriven. 

Alltid öppet sinne
År 2017 började han som praktikant 
på Schööns Måleri via samarbete med 
Galaxen Bygg och Arbetsförmedlingen, 
men idag har han en fast anställning. Det 
fanns redan en döv målare i företaget 
och de båda kom att arbeta tillsammans 
när det var möjligt. Nu har ytterligare 
en döv målare börjat på Schööns måleri 
och går som lärling tillsammans med 
Jonas Werlestam. Han som var på väg 
att lämna måleriyrket med anledning av 
sina dåliga erfarenheter, stortrivs nu och 
får dessutom möjlighet att föra sitt hant-
verkskunnande vidare.

Här är mångfalden
självklar



Jonas Werlestam får visa sin yrkesskicklighet och blir inte bedömd utifrån sitt funktionshinder.

PlastCoat PC  HP 30 - kombination av det bästa.

Ny sprutspackelutrustning som kombinerar  
den robusta skruvpump-tekniken med  
Airless-teknikens komfort och kontroll.
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Att hans funktionshinder inte ses som ett 
problem upplever han som något helt nytt 
i arbetslivet och kan till och med se att det 
kan vara en tillgång ibland att inte behöva 
bry sig om ifall han vistas i bullriga miljöer.

– Vi försöker att alltid ha öppna sinnen 
och alltid leta efter de bästa medarbetarna 
oavsett vad de har för bakgrund eller vem 
de är. Det viktiga för oss är att man är 
ambitiös och gör ett bra jobb, så löser vi 
eventuella svårigheter på vägen. Det är 
bara en fråga om att göra rätt anpassningar 
för att få det att fungera, säger Victor 
Schöön, vd på Schööns måleri och den 
fjärde generationen som driver företaget.

Smarta anpassningar
Victor har själv en hörselnedsättning 
sedan födseln och har aldrig upplevt att 
det skulle vara ett hinder. Han klarar sig 
med hörapparater som hjälpmedel, men 
när det gäller Jonas Werlestam har man 
gjort en del anpassningar. En klocka 
som vibrerar på armen när det kommer 
meddelande i telefon och en i-pad som 
kan användas för bildtelefonsamtal när 

det behövs tolk, är två hjälpmedel som 
han använder ofta. I övrigt menar han 
att han kommer långt med att skriva eller 
att använda gester och sitt tal, som han 
utvecklat sedan han var barn.

– Det är lite olika hur osäkra och blyga 
människor är. En del vågar inte riktigt 
gestikulera och prova sig fram, men 
oftast funkar det bra, konstaterar han.

Mest arbetar Jonas Werlestam med 
lägenhetsrenoveringar åt företagets 
avtalskunder och träffar inte så mycket 
kunder i arbetet, men han hittar alltid 
lösningar när det uppstår möten och han 
behöver kommunicera. 

De bästa medarbetarna
Från företagets sida är man mån om att 
bejaka mångfalden, man ser det som en 
självklar konsekvens av att bara vilja 
anställa de bästa medarbetarna. 

– Jag tror att vi har en högre andel kvin-
nor än många andra företag i branschen 
och en förhållandevis hög andel målare 
som är utbildade i andra länder. Med tanke 
på de problem som finns i branschen med 
återväxten, tycker jag att det är ett utmärkt 
sätt att trygga framtiden genom att anställa 
duktiga målare från andra länder, säger 

Victor Schöön och tillägger:

– Dessutom är det berikande och ökar 
vår kompetens att ha en stor bredd på 
våra anställda. Det är många fördomar 
som suddas ut och det gör även att vi kan 
matcha målarna mot våra kunder som 
också är väldigt varierande. Vi vill alltid 
ha möjlighet att placera rätt person på 
rätt plats. Den breda kompetensen gör 
också att företaget står sig stadigt genom 
konjunkturförändringar och säsongsva-
riationer.

Ett yrke som kräver fallenhet
Victor Schöön har också många tankar 
om hur man ska kunna trygga återväxten 
i måleribranschen rent generellt.

– Vi ser en hel del exempel på att 
många tror att målaryrket är enkelt. Det 
är det inte, utan det är ett yrke som krä-
ver stor kompetens och fallenhet. Det är 
viktigt att man verkligen vill arbeta med 
det för att kunna bli en bra målare.

Det tycks som att planen på att rekry-
tera de bäst lämpade medarbetarna är ett 
lyckat recept för Schööns måleri. Personal- 
omsättningen är låg och de som arbetat 
längst i företaget har varit där i över 47 år. 

Text och foto:
Lo Bäcklinder

Schööns Måleri har en stor andel kvinnliga målare och menar att det mångalden 
kommer automatiskt när man bara anställer de bästa målarna. På bilden syns  
Valeria Holm in action.

Jonas Werlestam och  
Victor Schöön, vd Schööns måleri.
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INSTANT ZIP-UP

Kvalité & styrka du
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I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
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Sätter färg på Järvaveckan
Den 12 till 16 juni är det återigen dags för Järvaveckan 
som grundades 2016 för att minska avståndet mellan 
politikerna och boende i förorterna. På plats räknar 
man med att ha såväl partiledare från samtliga riks-
dagspartier som andra samhällsaktörer från många 
olika branscher. Även i år kommer Måleriföretagen  
att vara representerade genom ”Sätt färg på” för att 
skapa nya kontakter och följa upp gamla.

Bygg-Ole satsar på proffsanpassade färgbutiker
Som ett led i en tydligare proffsinriktning har Bygg-Ole byggt om sina färgavdelningar 
och uppdaterat sortimentet inom måleri och färg på anläggningarna i Nacka och på 
Värmdö vilket är ett naturligt steg i den övergripande strategin att förbättra och 
utveckla verksamheten för proffskunderna.

Champagne Laurent-Perrier 
lanserar unik inredningskulör
I samband med att Laurent-Perriers exklusiva rosé- 
champagne Cuvée Rosé Brut släpptes så lanserar  
champagnehuset en unik färgkod* framtagen  
tillsammans med inrednings- och designexperten  
Madeleine Asplund Klingstedt. Det kreativa samarbetet 
gjorde det möjligt att måla vad som helst i hemmet i 
nyansen Laurent-Perrier Pink, en elegant rosa kulör  
med jordiga inslag inspirerad av den lyxiga rosén.

*Färgkoden är 50% S1030-Y70R x 50% S2030-Y70R, vilken 
ger Laurent-Perrier Pinken. Koden kan användas för att blanda  
till nyansen i valfri inomhus- eller utomhusfärg från marknadens 
samtliga färgleverantörer och färgbutiker.

Fabege och TB-Gruppen 
utvecklar 130 bostäder 
i Råsunda
Fabege och TB-Gruppen har tecknat 
avtal om att gemensamt utveckla cirka 
130 bostadsrätter vid gamla Råsundas-
tadion, intill Solna Centrum och tunnel-
banan. Fabege äger sedan tidigare det 
så kallade ”Dallashuset” (Lagern 3) som 
nu tillsammans med del av gamla västra 
läktaren byggs om till attraktiva bostads-
rätter. Projektet har planerad inflyttning 
hösten 2020.
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Byt till ett 
bättre system!
Nordsjö Tinova Primer Exterior är nu miljömärkt med Svanen  
och övermålningsbar efter 4 timmar. I kombination med  
Svanenmärkta Nordsjö One Super Tech grundar du och  
målar klart på en och samma dag.   
 
Bättre för dig och bättre för miljön helt enkelt. 
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Delér tillbaka 
i Colombia
Under åtta intensiva februaridagar 
har sex medarbetare från Delér 
Måleri återvänt till Riohacha, 
Colombia för att bygga skolor. Nu 
har de med egna händer, samman-
lagt byggt fyra skolbyggnader med 
plats för 550 barn och kan knap-
past vänta tills de ska åka nästa 
gång.

– Det är så otroligt mycket glädje under 
de här resorna och man omvärderar 
verkligen sitt eget liv.

Alexander Feldhof, vd för Delér 
Måleri, har precis kommit hem från en 
omvälvande resa till Colombia för andra 
gången. Under den första resan ägnade 
han och sju medarbetare elva dagar åt 
att bygga och finansiera två skolbygg-
nader i Rioacha som är Colombias 
fattigaste provins, där behovet av skolor 
till barnen är skriande. 

Direkt när Alexander kom hem förra 
gången bestämde han att de skulle göra 
om resan och i februari var det dags 
igen. Denna gång följde fem nya medar-
betare med och även fyra personer från 
samarbetspartnern och färgbutiken Blå 
huset. Även representanter för Ankarstif-
telsen och ett flertal volontärer hjälpte 
till i arbetet. 

Mycket skratt och glädje
– Den här gången visste jag ungefär vad 
som väntade oss på skolområdet, men 

för många av de andra var upplevelsen 
ny. Det är otroligt hårt jobb, men så galet 
mycket skratt och glädje också. Vi går 
upp halv fem på morgonen och äter fru-
kost. Bussen hämtar oss fem och vi är på 
skolområdet klockan halv sex, sen jobbar 
vi stenhårt i upp till 40 graders värme 
fram till eftermiddagarna.

Han visar färg- och glädjesprakande 
foton från när han och kollegorna 
murar 40-kilos cementblock till husens 
grundstommar, krattar ut lastbilslass 
med grus, skrattande spelar fotboll med 
eleverna under rasterna och från den hej-
dundrande invigningsfest som hölls när 
de två nya skolbyggnaderna var klara.

– Det blev en otroligt mäktig invigning 
med goodiebags till alla barnen och vi 
hade köpt nya hopprep och fotbollar, 
vilket alla blev väldigt glada för.

Samarbetar med Ankarstiftelsen
Även denna gång samarbetade Alexander 
med Ankarstiftelsen som bedriver hjälp-

Det är hårt arbete från tidig morgon under 
arbetspassen vid skolan.

malerifakta.se

Av branschen för branschen
Tre enkla steg  
– sedan vet du  

din lön
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arbete i Colombia sedan ett tjugotal år 
och har stora kunskaper om hur landet, 
där korruptionen är stor, fungerar. De 
garanterar att alla donerade pengar går 
direkt till rätt ändamål, då alla arbetar 
ideellt och det görs noggranna uppfölj-
ningar av projekten de driver.

Efter de intensiva arbetsdagarna hade 
gruppen även planerat in ett par besök på 
andra platser, för att öka förståelsen för 
Colombia som samhälle.

– Dels gjorde vi ett besök i favelorna, 
kåkstäderna, utanför Medellin och vi 
blev väldigt tagna av hur fattigt männ-
iskorna levde där. Vi var också med och 
hjälpte Ankarstiftelsen att dela ut en 
matleverans och det var väldigt svårt att 
hantera känslan av hur otillräcklig man 
är när man står där och ger bort en kött-
bit och några potatisar till varje familj 
och vet att det ska räcka en hel vecka.

Ett annat besök gjorde gruppen i ett av 
Colombias största fängelser.

– Fängelset är byggt för 1 900 interner, 
just nu är det 6 000 där inne, men ibland 
kan det vara så många som 10000. Inter-
nerna lever och styr helt själva innanför 
murarna och det var en väldigt otäck 
upplevelse att direkt efter att dörrarna 
slagit igen om oss, bli omringad av hund-
ratals tatuerade interner, stora som hus.

Uteblivna julklappar
Alexander berättar om hur Delér Måleris 
satsning på detta välgörenhetsprojekt 
finansieras av bland annat uteblivna jul-
klappar till medarbetare och kunder.

– Under de senaste två åren har vi 
berättat för medarbetare och kunder att 
vi lägger pengarna på att bygga skolor 
i Colombia istället och vi har bara fått 
positiv respons. Många är stolta över att 
vara en del av det här, istället för att få en 
present som de kanske inte behöver.

Nästan innan väskorna från denna 

resa är uppackade är Alexander återigen 
laddad för att ta med sig några medarbe-
tare och åka tillbaka till Colombia för att 
bygga fler skolor.

– Vi kommer åka ner igen om ett år, 
men jag skulle också vilja engagera fler 
att göra samma sak, oavsett om det 
gäller att bidra ekonomiskt eller att följa 
med och bygga själva. För många kan det 
säkert kännas meckigt att delta i något 
sådant här, men jag kan gärna vara sam-
ordnare för dem som kontaktar mig och 
vill vara med, lovar Alexander.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Oskar Gummesson 

Det finns alltid tid för fotbollsmatch mellan  
eleverna och Delérpersonalen.

Förutom hårt jobb är dagarna också fyllda 
med väldigt mycket glädje och samhörighet.
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ROLLSPACKEL - SPAR TID, 
RYGG OCH PENGAR
Det är lätt att använda Dalapro rullspackel. Studier visar att  
rollspacklingen tar 30–40 procent mindre tid jämfört med traditionell 
spackling. Vårt rollspackel fyller lika bra som andra spackel och  
appliceringen med roller gör att du lättare kan fördela rätt mängd 
spackel på väggen. Vi blir glada att se att fler och fler upptäcker  
fördelarna, testa och se vad du själv tycker!

Dalapro® är Nordens ledande leverantör av spackelprodukter och tillbehör 
till professionella hantverkare. Produkterna är framtagna för att möta 
våra kunders högt ställda krav på ergonomi, kvalitet, ekonomi och 
effektivitet. De är kvalitetssäkrade med ISO 9001 och miljöcertifierade 
med ISO 14001. Läs mer på dalapro.se och följ oss gärna på Facebook.

Våra olika rollprodukter 
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Ända sedan Gustaf Arogén och Rickard 
Thorell startade sina respektive bolag 
2010 har de haft koll på varandra. Då 
ansökte de båda om namnet Nyköpings 
Måleri, men Rickard var först ut och 
Gustaf fick istället döpa sitt bolag till 
GA’s Måleri. 

Så småningom började de dock arbeta 
tillsammans för tre år sedan slog de ihop 
sina verksamheter. Nu heter hela företa-
get Nyköpings Måleri.

– Äntligen fick jag det namn jag ville 
ha, skrattar Gustaf där han och Rickard 
tar emot i de nyrenoverade lokalerna 
nära Skavsta flygplats i Nyköping. 

Vid årsskiftet flyttade de in efter att 
ha totalrenoverat de drygt 600 kvadrat-
metrarna under fyra månader.

– När vi fick tillträde den första 
september låg det marksten på undervå-
ningen och vi fick börja med att gräva ut 
och gjuta betong, berättar Rickard.

Gjort mesta jobbet själva
Mycket av jobbet med att färdigställa lo-
kalerna gjorde de själva, samtidigt som 
de drev företag och hade familjer med 
vardera fyra respektive två barn.

Noggrannhet som dygd

– Det har varit otroligt mycket jobb, 
men väldigt roligt samtidigt, konstate-
rar Rickard.

På övervåningen finns kontor, 
omklädningsrum och fikarum.

– Här har vi barnhörnan, hos oss 
får man inte vabba, skojar Gustaf och 
pekar mot sofforna och tv:n i hörnet.

Även om han naturligtvis skämtar, 
förstår man att här arbetar många små-
barnsföräldrar som emellanåt behöver 
ta med sig något barn till jobbet för att 
lösa familjelogistiken.

Nedanför trappan breder måleriverk-
städerna ut sig. Här har de gott om plats 
för fönsterrenoveringar bland annat och 
här håller även glasmästaren Markus 
Landin till med den del av bolaget som 
heter ”Mästarglas i Nyköping” som de 
startade i samband med flytten som ett 
komplement till fönsterverkstaden.

Både Gustaf och Rickard tycker att 
det är bra mycket roligare att driva 
företag när de nu har en kompanjon än 
när de hade var sin verksamhet. De har 
lite olika profiler, både på sina erfaren-
heter och när det kommer till hur de vill 
strukturera sina arbetsdagar. Båda är 

fortfarande mycket ute och målar, men i 
lite olika stor utsträckning.

Bred erfarenhet
Gustaf har mycket tidigare erfarenhet 
av att arbeta med gamla hantverks-
metoder och är dessutom utbildad 
billackerare som ett extra trumfkort. 
Rickard är den som har svårt att sitta 
still framför datorn och vill helst vara 
ute och måla så mycket som det går. 
Som gemensamt mål har de dock att de 
tillsammans ska få ihop 8 timmar fak-
turerbar tid varje dag. Mycket av pro-
jeketerings- och planeringsjobbet gör 
de tillsammans och när det gäller att 

På Nyköpings måleri är noggrannheten en dygd. Med ett stort hantverkskun-
nande och engagerade medarbetare driver Gustaf Arogén och Rickard 
Thorell ett framgångsrikt måleriföretag.

Glasmästare Markus Landin jobbar med den del av bolaget som heter "Mästarglas i Nyköping".
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Fakta Gustaf
Måleribakgrund: Gick först måleriskola i 
Nyköping, där jag även utbildade mig till 
billackerare.  Jag har jobbat hos min 
plastpappa på ”Thomas Lundqvist 
måleri och bygg” sen jag var cirka 16 år 
tills jag startade eget 2010. Där var det 
nästan bara traditionellt måleri. 

Favorit redskap: Bilen just nu. Den 
underlättar min roll bäst ihop med mitt 
headset, tyvärr. Annars är min 70 mm 
snickeripensel en favorit.

Fritidsintressen: Spela innebandy. Jag 
är tränare i fotboll för flickor 07/09. Jag 
har också ett stort båtintresse, det är 
min fristad när jag är där och grejar. Och 
såklart familjen, min fru och fyra barn.

Bästa med Rickard: Många saker gör 
mitt liv lättare med Rickard. Han får mig 
att göra de tråkiga sakerna med att 
driva företag. Han är glad och har en 
sjukt hög arbetsmoral som jag tror 
smittar av sig på våra anställda. Och så 
är han väldigt omtänksam. 

Fakta Rickard
Bakgrund i yrket: Jag gick 3-årig målarut-
bildning i Nyköping, med efterföljande 
lärlingstid till gesällbrev. Jobbat runt om i 
Sverige med allt från att måla stugor i 
Sälen till hotell i Ronneby, Jobbat mycket i 
Stockholm också, både på byggen och 
direkt mot arkitekter som gjorde exklusiva 
lägenheter. Tröttnade dock på vara borta 
så mycket och startade eget i Nyköping.

Favoritredskap: För tillfället cutterkniven, 
men använder mest mobilen (tyvärr).

Fritidsintressen: Golf i mån av tid. Sedan 
att umgås med familj, vänner och älskar 
att resa. Slappnar gärna av framför tv:n 
med någon serie.

Bästa med Gustaf: Han är väldigt ärlig, 
rättvis, social och väldigt rolig att jobba 
med och med rätt driv. Han är också 
väldigt bra på att skapa kontakter vilket är 
extremt viktigt i vår bransch. Hans goda 
sifferminne i kombination med att han är 
duktig på att räkna på jobb är också guld 
värt.

Rickard Thorell och Gustaf 
Arogén trivs med att driva 
företag tillsammans och 
tycker att de kompletterar 
varandra på ett bra sätt.
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utveckla företaget så turas de om med 
att komma med idéer.

– Vi är som ett gift par och turas om 
med att gasa och bromsa. Vi trivs väl-
digt bra ihop och har aldrig bråkat, men 
faktum är att vi i stort sett inte umgås 
alls privat, konstaterar Rickard.

De är måna om att alla i företaget ska 
ha en bra arbetsmiljö och i sina egna 
lokaler har de satsat på mjuka golv och 
riktigt bra ventilation bland annat.

– Vi har otroligt bra personal och 
god stämning. Men så har vi också 
lagt mycket energi på att involverar vår 
befintliga personal vid nykrytering. 
De är väldigt självgående och det är en 
förutsättning, då vi har många svårare 
jobb som kräver stort kunnande och 
ansvarskänsla, säger Gustaf.

Allergisk mot fusk
De har stor variation på jobben de får 
in. Dels har de en stor del nyproduktion 
och arbetar tillsammans med en produ-
cent av lösvirkeshus, men de har även en 
stor kundkrets med Statens fastighets-
verk i spetsen, som kräver stor kunskap 
om gamla hantverksmetoder. 

De berättar om många jobb de gjort 
som sticker ut. På sitt cv har de allt från 
renoveringsarbeten i exklusiva hem, till 

slottsmiljöer och målningsjobb både 
hos privatpersoner och företag som till 
exempel Audisport i Nyköping. De har 
också gjort flera TV-jobb bland annat 
för programmen ”Sofias änglar” och 
”Bygglov”. 

Företagets rykte är gott och de får 
ofta förfrågningar långväga ifrån. 
Kanske är det vetskapen om den nog-
grannhet som präglar arbetet de utför, 
som spridit sig. 

– Jag är sjukt allergisk mot fusk och 
lägger hellre en timme extra och går 
back, än att jag behöver åka tillbaka och 
göra om. Dagligen får jag exempel på att 
den strategin lönar sig, säger Gustaf och 
får medhåll av Rickard.

När de får frågan om hur de tänker 
sig framtiden tittar de skrattande på 
varandra och minns hur hårt de jobbade 
med att få ordning på de nya lokalerna 
och genomföra flytten. Men trots 
att de har den omställningen i färskt 
minne är de är inte tomma på visioner. 
Bland annat funderar de på att köpa 
in en lackbox för att bli ett ännu mer 
komplett måleri och kanske anställer de 
ett par målare till, men först vill de låta 
allting landa i de nya lokalerna.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Fr.v. Johnny Hansen och Christian 
Södervall renoverar fönsterbågar på ett 
skickligt sätt i verkstaden som är rikligt 
utrustad med allt som behövas.
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Sverige Bygger Nytt – mässa med många möten!
Den 25–29 mars anordnade  
Sverige Bygger Nytt, SBN, den  
så kallade ”verktygslådan” på 
branschmässan på München- 
bryggeriet i Stockholm. 

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt är ett 
samverkansprojekt inom byggsektorn och 
tanken är att skapa möten mellan arbets-

givare och arbetstagare. Målgruppen för 
mässan var nyanlända i etableringen och 
långtidsarbetslösa.

Via projektets metod ”verktygslådan” fick 
projektdeltagarna prova på olika arbets-
moment inom byggsektorns olika yrkesin-
riktningar. Deltagarna fick även information 
om branscherna samt svenskt arbetsliv. 
Efter verktygslådan vägleds deltagarna 
inför nästa steg till ett yrke – yrkesutbild-
ning, validering och slutligen matchning 
mot anställning. Denna branschmässa 
blev en mötesplats för projektdeltagarna 
där de fick ställa frågor och knyta kon-
takter med branschföreträdare och utbild-
ningsanordnare.

Under veckan har projektdeltagarna, som 
var ca 40–50 personer, bland annat fått 
träffa utbildare, representanter från Ar-
betsförmedlingen, arbetsgivare och även 
fått lyssna på dagliga föreläsare från olika 
företag.

Tina Engelin från Måleriföretagen i Sverige 
deltog under fredagen då mässan var 
öppen för den breda publiken. På plats var 

också Örjan Grahn, lärlingsansvarig på Al-
viks Måleri. Örjan Grahn medverkade även 
under tisdagen. Då tanken var att projekt-
deltagarna skulle få prova på olika arbets-
moment hade Alviks Måleri satt upp en 
vägg där de fick prova på och visa sina 
kunskaper. Det var många talanger där 
och flera av deltagarna har jobbat många 
år som målare i sina hemländer. 

– Det var så roligt att prata med dessa en-
gagerade deltagare. Man kunde se hur det 
lyste i ögonen på dem när de fick penseln i 
sin hand och de kom och frågade om jobb 
och hur de snabbast kan få en utbildning. 
Tyvärr är språket en stor utmaning men 
med den vilja som dessa projektdeltagare 
uppvisar så tror jag vi har många duktiga 
målare ute bland företagen om bara några 
år, säger Tina Engelin. 

– Det är viktigt att vi som branschorganisa-
tion visar att vi finns och att vi jobbar för 
att fler ska komma ut i arbetslivet och alla 
som väljer måleriyrket även i framtiden 
ska vara stolta över sitt yrkesval, avslutar 
Tina Engelin.

Dialog och förståelse för företa-
garnas vardag är en förutsättning 
för att få ett bra lokalt företags-
klimat. Det blev tydligt när Måleri-
företagen i Sverige tillsammans 
med politiker och tjänstemän från 
Nynäshamns kommun besökte 
Malmstens Måleri & Färgsättning 
AB i Nynäshamn. 
Besöket ingick i Svenskt Näringslivs ut-
vecklingsprogram för lokalt företagsklimat, 
där Nynäshamn är en av flera kommuner 
som deltar. Under en och samma dag i 
april gjorde ledande lokalpolitiker och kom-
muntjänstemän parallella företagsbesök 
runt om i kommunen. Syftet med besöken 
är att få bättre insikt i det kommunala nä-
ringslivets behov. Något som i sin tur kan 
leda till en ökad tillväxt i kommunen. 

Jan Malmsten, vd på Malmstens Måleri & 
Färgsättning AB, tog emot bland andra Må-
leriföretagens vd Pontus Sjöstrand, kom-
munpolitiker Daniel Adborn, (L), närings- 
livsutvecklare Lena Hentschel, upphand-
lare Saga Wilson samt Annika Bröms från 
Svenskt Näringsliv. 

I den enkätundersökning om det lokala fö-
retagsklimatet som Svenskt Näringsliv ge-

nomför bland företagare varje år, hamnar 
Nynäshamn på plats 249 av 290 kom-
muner i 2018 års mätning. Men ambi-
tionen och viljan att förbättra och upp- 
rätthålla ett bra företagsklimat var tydlig 
bland deltagarna och präglade besöket 
hos Malmstens Måleri & Färgsättning AB. 

En förutsättning för ett bra företagsklimat 
som deltagarna enades om är vikten av di-
alog mellan kommun och företag. Här kon-
staterade alla parter att enkla missupp- 
fattningar oftast kan lösas om man bara 
talar med varandra men att det samtidigt 
handlar om att få en ömsesidig förståelse 
för varandras uppgifter och vardag. 

Under mötet lyfte Jan Malmsten även bety-
delsen av att locka fler unga till måleri-
yrket, något som också kan innebära fler 
framtida entreprenörer i kommunen. Ett 
konkret resultat av träffen blev att Nynäs-
hamns kommun, som tycks ha varit 
osäkra på om de ska fortsätta att stödja 
utbildningsorganisationen Ung Företag-
samhet, lovade att ta upp frågan igen. Ung 
Företagsamhet finns över hela landet och 
erbjuder elever i både grund- och gymna-
sieskolan möjlighet att utveckla sitt entre-
prenörskap och sin företagsamhet. Detta 
är en uppskattad verksamhet i de flesta 
skolor, som stöds av både näringslivet och 

Dialog – en förutsättning för ett  bra företagsklimat!
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Från vänster Jan Malmsten, vd på 
Malmstens Måleri & Färgsättning AB och 
Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen



PLÅTMÅLNING 
FÖR PROFFS

Aquabarr® & 
Aquabarr® MIR

• Bästa skyddet för plåttaket!
• Elastisk och fogfri

• MIR med inbyggt rostskydd
• Vattentät och diffusionsöppen

Vi erbjuder unik försäkring för våra auktoriserade 
takmålare vid målning  på tak och fasader i plåt. 
Läs mer om försäkringsvillkoren på hagmans.com

Fr.v. Örjan Grahn, lärlingsansvarig på Alviks Måleri samt Tina 
Engelin, projektledare Måleriföretagen i Sverige.

Från vänster: Lena Hentschel näringslivsutvecklare, 
Daniel Adborn kommunpolitiker (L), Saga Wilson 
upphandlare, Jan Malmsten vd på Malmstens Måleri & 
Färgsättning AB, Louise Berg ekonomichef Malmstens 
Måleri & Färgsättning AB, Pontus Sjöstrand vd Målerifö-
retagen, Annika Bröms regionchef Stockholm Svenskt 
Näringsliv

Dialog – en förutsättning för ett  bra företagsklimat!

offentliga medel. Måleriföretagens vd, Pontus 
Sjöstrand berättade också om Måleriföretagens 
satsning på unga i sociala medier för att locka fler 
ungdomar till branschen.

Andra viktiga faktorer som nämndes för att få till ett 
bra företagsklimat är bra service och ett gott bemö-
tande. Under mötet diskuterade man också offent-
liga upphandlingar och vikten av att kommunen 
satsar mer på att nå de lokala och många gånger 
små företagen, i sina offentliga upphandlingar. Det 
kan till exempel handla om vilka krav som står i för-
frågningsunderlaget. Även här betonades bety-
delsen av dialog mellan företag och kommun – både 
innan och efter upphandlingen är klar.
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Allt fler blir  
medlemmar
1.  Varför har du gått  

med i Måleriföretagen 
i  Sverige?

2.  Vad har du för för
väntningar på ditt 
 medlemskap?

PETER ELVELIND,  
Re-Create Måleri &  
Bygg AB, Gävle
1. – Jag gick med i måleri- 
företagen för rådgivning 
och stöd gällande förhand-
ling och avtalsfrågor för 
anställda. Det känns tryggt 
att gå med i en organisa-
tion som driver frågor för 
arbetsgivare då företaget är i en tillväxtfas och 
nya frågor och funderingar ständigt dyker upp.

2. – Mina förväntningar på medlemskapet är 
att snabbt kunna få hjälp med juridiska frågor 
där jag själv inte har tillräckligt bra insyn och 
kunskap.

RAYMOND ZETTERLUND,  
Cava Måleri, Västra  
Frölunda
1. – Vi tror att det ska  
vara av nytta för oss att 
vara med i intresse- 
organisationen och  
det känns också seriöst 
gentemot våra kunder att 
vi är medlemmar.

2. – Vi hoppas på att få nytta av all informa-
tion som finns för medlemmarna och att 
kunna få ta del av proffshjälpen som finns  
i organisationen, om vi skulle behöva.

Under två intensiva dagar i mars träffades 40 deltagare 
från hela landet på Gimo Herrgård för möte i Måleriföre-
tagens ledarskapsnätverk Framtidsgruppen. Pro-
grammet kretsade kring en av måleribranschens största 
utmaningar – hur vi säkrar branschens kompetensför-
sörjning. Programmet tog avstamp i behovet av ökat 
mångfaldsarbete och vikten av ett situationsanpassat, 
värdegrundsbaserat ledarskap när det gäller att attra-
hera och utveckla dagens och morgondagens medarbe-
tare.

Tillsammans diskuterade deltagarna vilket erbjudande 
man som måleriföretag ger sina presumtiva medarbe-
tare och vilka värden som är viktiga för att attrahera den 
målgrupp man är intresserad av. Deltagarna diskute-
rade också hur en vanlig medarbetarresa kan se ut i ett 
måleriföretag och vikten av att kontinuerligt arbeta med 
att attrahera, introducera och utveckla sina medarbe-
tare samt att ta tillvara på den information man kan när 
någon lämnar företaget. 

Kursledarna Mimmi Engestang från Lexicon och Max 
Landergård från Storstad Medieproduktion lyckades få 
till en bra mix av teori och praktiska exempel kring hur 
man som företag kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke, 
så kallad ”employer branding”, för att på sikt nå ut till 
och rekrytera fler medarbetare.    

Träffarna i Framtidsgruppen är uppskattade och välbe-
sökta. Deltagarna är engagerade och diskussionerna 
brukar upplevas som givande. Måleriföretagens avsikt 
med träffarna är att man som deltagare alltid ska få 
med sig något tänkvärt att applicera på sin egen verk-
samhet. 

Nästa möte med Framtidsgruppen blir till hösten 2019 
och programmet är öppet för medlemmar i Måleriföre-
tagen. Om du själv eller någon kollega på företaget är 
intresserad av att delta så tveka inte att kontakta din 
lokala projektledare eller Jonas Lindberg, ansvarig för 
Framtidsgruppen hos Måleriföretagen. Information om 
Framtidsgruppen finns på Måleriföretagens hemsida.

Framtidsgruppen diskuterar employer 
branding under vårmötet

Urban Näslin från Renmarks Måleri i 
Örnsköldsvik som redovisar en gruppuppgift.
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n Måleristudion i Värmdö AB, Gustavsberg
n  Re-Create Måleri & Bygg AB, Gävle
n  Finish Industrilackering i Storebro AB, Storebro
n  Cava Måleri AB, Västra Frölunda 

Nya medlemmar i Måleriföretagen Sverige



EN EFFEKTIV NYHET

JOTAPROFF 
TÄCKANDE
UTEGRUND
Vit täckande grundning vid 
ommålning av tidigare målade 
träfasader.

• Ger god vidhäftning
• Skyddar mot fukt på bart trä
• Torkar snabbt

Nyheten JOTAPROFF Täckande Utegrund är 
utvecklad för att ge en effektiv ommålningsprocess  
av tidigare målade träfasader. 

JOTAPROFF Täckande Utegrund ger god vidhäftning och torkar 
snabbt. Bart ändträ och områden runt panelskarvar där färgen 
flagnat av skall grundas med VISIR Oljegrunning Pigmentert som 
tränger in och ger ett effektivt skydd mot fuktinträngning och röta.



Snabbheten har Art redan, men nu tränar han mycket på att också vara riktigt noggrann.

Björn Nilsson, Coach för Målarlandslaget.

Art laddar för fullt inför 
Måleri-VM i Kazan

Det är en sammanbiten Art Arbsuwan 
som med stor precision markerar med 
den gula tejpen på väggen. Han förseglar 
raskt med grundfärg, torkar av och 
sedan börjar han rolla de tre olika kulö-
rerna han själv brutit dagen innan efter 
Björns förlaga.

– I det här hastighetsmomentet var ju 
Art snabbast på EM i Budapest, men nu 
tränar han mycket på att det både ska 
vara bra fart och bra kvalitet, säger Björn 
Nilsson och sneglar på klockan och 
konstaterar att Art ligger bra till på båda 
punkterna.

Till vardags arbetar Art som dekora-
tionsmålare på BW Måleri i Sundsvall 
och har stort stöd från sin arbetsgivare, 
som för övrigt själv tävlade i måleri på 
90-talet, för att kunna träna så mycket 
som möjligt. Hans före detta målerilä-
rare finns också tillgänglig och hjälper 
till med träningen när Björn är för långt 
borta.

Tränar 18 timmar i veckan
– Jag försöker träna 18 timmar i veckan 
förutom de 40 timmar som jag jobbar, så 
det blir ganska mycket, säger Art när han 
slutfört hastighetsmomentet på fler mi-

nuter kortare tid än förra gången. Dess-
utom med långt större precision.

Just precisionen är det som skiljer 
agnarna från vetet i de stora tävlingarna.

– När vi gör bedömningarna står vi en 
meter ifrån och får inte luta oss fram. Sen 
blir det minuspoäng för varje liten miss, 
förklarar Björn som dessutom är en av 
de 27 domarna i tävlingen, som alla även 
coachar varsin deltagare.

Han pekar på de små detaljerna i 
målningen som knappt är märkbara för 
ögat, men som är avgörande för poäng-
bedömningen. Ett litet blyertsstreck som 
syns, ett hörn som inte är helt rakt eller 
en färg som inte täcker helt – allt hamnar 
på minuskontot.

– Men jag har lärt mig mycket om att 
fokusera i första hand på det som ger 
mest poäng, säger Art och får medhåll av 
Björn:

– Man kan inte få allt perfekt, så det 
gäller att vara lite smart.

Växt som människa
Art berättar också om hur han har växt 
som människa sedan han var på audition 
för Måleri-SM december 2017 och hur 
han vågar ta sig an utmaningar på ett 

helt annat sätt än tidigare. Självkänslan 
har kommit som ett brev på posten och 
blygheten har lagt sig. Dessutom har han 
tagit med mig många konkreta kun-
skaper från Euroskillstävlingen.

– Jag har till exempel lärt mig hur jag 
kan späda färgen med vatten för att und-
vika sparvallar och mycket annat.

Nu ska han och Björn göra en minutiös 
packlista för att få med sig allt han 
behöver till Kazan. En del verktyg och all 
färg utom till den egna fria dekorationen, 
finns på plats. Men det är mycket annat 
som måste skeppas över till Ryssland och 
noga dokumenteras för att finnas på plats 
när tävlingen drar igång den 22 augusti.

Får mediaträning
Nu väntar läger med hela yrkeslands-
laget på Lillsveds folkhögskola i några 
dagar för Art. Där får de ta del av såväl 
mental träning, som  mediaträning och 
får viktiga tips om kost och annat. Sen 
far han tillbaka till Sundsvall och fort-
sätter träna. I maj kommer han åter till 
Stockholm för ännu en träningsvecka 
med Björn.

– Allt det här som jag är med om är 
otroligt lärorikt och jag tror att jag kom-
mer ha glädje av det i hela livet, säger han.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Under en intensiv marsvecka har Sveriges målaress Art Arbsuwan tränat 
tillsammans med sin coach Björn Nilsson på Stockholms byggtekniska 
gymnasium i Kista inför Wordskills i Kazan, Ryssland i augusti. Bit för bit 
finslipar han på detaljerna och blir alltmer laddad för den stora utmaningen.
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Moment som 
ingår i Wordskills 
– Måleri VM:
Snickerimålning med spruta/
pensel/rulle

Tapeter

Färgnyansering

Hastighetsmoment

Bildöverföring

Fri dekoration

DURABILITY AT WORK SINCE 1975

YRKESMÅLARE  
TRIVS I JOBMAN

Slitstyrkan har alltid varit det främsta kännetecknet för våra  
arbetskläder. Den nya serien målarbyxor har även förbättrade  

funktioner, skönare design och självklart hög kvalitet.

Hitta din närmaste återförsäljare på jobman.se

FINNS ÄVEN I DAMMODELL

DURABILITY AT WORK SINCE 1975

MÅLARE

SE 
BILAGA

Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se



PlastCoat HP 30 från Wagner
Ny sprutspackelutrustning, som kombinerar den robusta 
skruvpumptekniken med Airless-teknikens komfort och 
kontroll.

Den nya ventillösa högtrycksskruvpumpen PlastCoat HP 
30 från WAGNER är enkel att använda, mycket driftsäker 
och bjuder på en matarmängd på mer än 10 kg/min. 

Den robusta skruvpumpen gör det möjligt att bearbeta 
högviskösa spackelmaterial på ett mycket lönsamt sätt. 
Pumpen är extremt robust, lätt att underhålla och betyd-
ligt tystare än befintliga kolvpumpar. Och på grund av det 
höga arbetstrycket på 120 bar, är det inte nödvändigt 
med en separat kompressor som skruvpumpar normalt 
kräver. Materialet sprutas lätt och bekvämt med Airless 
pistol AG 19 och vändbara munstycken.

 

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.

Ny försäljningschef hos Caparol färg
DAW Nordic anställer Fredrik Nilsson som ny försäljnings-
chef för varumärket Caparol. Fredrik kommer senast från 
rollen som vd på Sandberg Wallpaper och dessförinnan 
från ledande befattningar hos tapettillverkaren Wall- 
Vision.

Fredrik Nilsson ingår i DAW Nordics ledningsgrupp  
och kommer, jämte uppdraget att utveckla proffs- och  
konsumentförsäljningen, tillsammans med företagets 
ledningsgrupp vidareutveckla bolagets säljstrategier.

Kesko förvärvar Fresks Group

Kesko förvärvar Fresks Group, en le-
dande bygghandelskedja i Sverige. 
Fresks Group är idag en del av XL-BYGG 
och består av ett antal starka lokala 
varumärken så som Fresks, Östergyllen, 
Gärdin & Persson, Urban Strålins Bygg-
varor och Färingsö Trä. Förvärvet är ett 
steg i Keskos tillväxtstrategi och stärker 
marknadspositionen på den svenska 
marknaden, främst mot proffskunder 
inom bygg- och teknisk handel.

Keskos strategi inom bygg- och 
teknisk handel är att stärka sin mark-
nadsposition i norra Europa. Förvärvet 
av Fresks Group från Litorina, Oscarson 
Invest och Fresks ledningsgrupp, är en 
del i den strategin.

Nya målarbyxor från Blåkläder
Nu lanserar Blåkläder mångsidiga målarbyxor med högkvalitativ 
stretch, i passform för både herr och dam. Den nya byxan är ett 
modernt, bekvämt och mycket rörligt plagg som sätter den 
ultimata komforten och användbara ficklösningar i fokus. Byxan 
har stretchpaneler på noggrant utvalda ställen och gör så att 
arbetspassen med till synes oändliga kliv upp och ner för stegen 
går smidigt. Byxan har en specialanpassad och CORDURA®- 
förstärkt spackelficka och maximerade spikfickor samtidigt  
som den eftertraktade komforten också finnes i knäpanelerna 
av CORDURA®-stretch. 
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SPACKLA 
VÅTT I VÅTT!

Bli en ARDEX-Målare. Börja blanda. Det tar ca 
3 minuter, du tjänar 37,5 timme när du 
spacklar ett vardagsrum på 50 kvm. 
Magenta Måleri har bytt. Se filmen på 
www.ardex.se

Vill du prova 
ARDEX W 820! Du 
tjänar 37,5 timme! 
Mejla as@ardex.se 
(100 första) 
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KEIM ECOSIL ME

Den rena mineraliska, 
utan konserveringsmedel, 

ej brännbara silikatfärgen i 140 år!

KEIM Scandinavia A/S
T: 0771-74 23 40  •  www.keim.se

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



Denna gång var det den privata 
villan ”Späckhuggaren” som tog 
hem det prestigefyllda priset -  
Rödfärgspriset

Priset som funnit sedan 2002, delas ut 
till det bidrag som bäst fångat mötet 
mellan nyskapande modern arkitektur 
och traditionell slamfärg. Vinnare denna 
gång blev Späckhuggaren i Kärna, skapat 
av Bornstein Lyckefors med Andreas 
Lyckefors, Per Bornstein och Johan 
Olsson som ansvariga arkitekter. Vin-
narna fick ta emot sitt pris under Röd-
färgsprisets galakväll i A house, tidigare 
Arkitektskolan, i Stockholm.

Juryn bedömer arkitektur som genom 
olika lösningar visar hur nutida modern 
design möter traditionell slamfärg – i allt 
från privata villor till kontorshus och 
offentliga byggnader. Denna gång slog 

tävlingen rekord i antal 
anmälda bidrag.

En plats med  
historiskt arv
I projektet Späckhug-
garen har arkitekterna 
tagit tillvara på om-
givningens historiska 
arv och skapat något 
nytt. Där huset är byggt 
stod tidigare ett stall 
och ett magasin som 
brunnit ned och aldrig 
återskapats. Dessa fick 
bli inspirationskälla 
till Späckhuggaren som 
har flera magasinsliknande element med 
stora ladugårdsliknande dörrar framför 
fönster och dörrar och en tydlig volu-
minös inramning. Falu rödfärgs lysande 
toner tillsammans med husets gestaltning 
skapar en ny fysisk identitet på platsen.

– Att vinna Rödfärgs-priset känns  
fantastiskt! Det innebär ju att vi, precis 
som Falu rödfärg, blir en del av det 
svenska kulturarvet. Det är också en 
bekräftelse för alla på företaget att det vi 
gör uppskattas, säger Andreas Lyckefors, 
en av de ansvariga arkitekterna. 

Juryns motivering:
”Att bryta invanda mönster och tänka utanför 
boxen anses stort. Men ibland kan faktiskt 
innanför lådan bli större. Med en stegrande 
cirkelrörelse, annorlunda proportioner och 
välstuderat ljusinfall förvandlar denna byggnad 
våra vanligaste kvadratmetrar till en klipskt 
omformulerad rumsupplevelse i kubik. Innanför 
boxen på utsidan men helt klart utanför på 
insidan. Ett hus som både förför och förbryllar. 
Till den gäckande takterrassen har bara fåg-
larna tillträde.”

Rödfärgsprisets jury

Love Arbén, ordförande, arkitekt SIR 
SAR/MSA

Mikael Bergquist, arkitekt SAR/MSA

Elizabeth Hatz, arkitekt SAR/MSA

Späckhuggaren vann rödfärgspriset
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ADJÖ TILL LÅNGA 
VÄNTETIDER

Välj det kloka alternativet. 
Välj Fill & Finish Premium.

KNAUF.SE



NYHET!
DIGITAL 
BACKSPEGEL

Bilen på bilden är extrautrustad. CO2-utsläpp fr. 103g/km och bränsleförbrukning fr. 3,9l/100km.

VINNAREN MED 
TEKNIK I FRAMKANT

DIGITAL 
BACKSPEGEL

NYHET! DIGITAL BACKSPEGEL MED LIVE-VISNING
APPLE CARPLAY
220 V ELUTTAG

10 KÖRHJÄLPSFUNKTIONER

NYA CITROËN BERLINGO TRANSPORT

ADJÖ TILL LÅNGA 
VÄNTETIDER

Välj det kloka alternativet. 
Välj Fill & Finish Premium.

KNAUF.SE



Flügger Pro Finish 
Svensktillverkad penselserie 
framtagen i samråd med proffsen 
för att matcha Flüggers 
produkter.

Living@HOME JUMBO 
Fiona JUMBO revolutionerar 
byggtapetmarknaden och möter 
morgondagens krav på effektiva och 
snygga resultat.
Dubbel bredd - trippel längd

Nya Flügger Sandplast S+
Ett multispackel med ny 
förbättrad kvalitet.
Vitt, fylligt och lättarbetat under 
hela processen.

Flügger Flutex 7S+
100% akrylatfärg - 
utvecklad för framtidens 
byggkrav.

Produktnyheter
från Flügger!

Välkommen in till din lokala 
Flügger färg butik för mer 
information!
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produktnytt Servalac Finess utökas
Nu utökar Alcro lackfärgsfamiljen Servalac Finess med de två ytterligare glanserna 
helmatt och blank. Passar utmärkt för att färgsätta exempelvis snickerier, dörrar,  
luckor och metallytor inomhus.

Färgen är vattenburen och lätt att hantera genom att spruta, rolla eller pensla.  
Den ger ett jämnt resultat samtidigt som den skapar en hård och slitstark yta.

Jotun lanserar  
DEMIDEKK Infinity
Jotun lanserar fasadfärgen DEMIDEKK 
Infinity, som med den nya banbry-
tande och patentsökta INFINITY-tekno-
login har överlägsen glans- och 
kulörhållbarhet och håller längst av 
alla Jotuns utomhusfärger.

För att göra det enklare att hitta har-
moniska och enhetliga kulörkombina-
tioner för husets fasad och olika 
detaljer som fönster och dörrar, samt 
grundmur och terrass har Jotun 
samlat sina mest populära och tidlösa 
färger i färgkartan DEMIDEKK - Vackra 
och Hållbara Utomhuskulörer. Färgto-
nerna är noga utvalda av Jotuns kulör-
experter för att passa väl med 
skandinavisk arkitektur, natur och 
kulturlandskap.

Ny byggplatslampa från FLEX
Nu presenterar FLEX en ny produkt i 
batterisortimentet, CL 2000 18.0V. En 
kraftfull batteridriven byggplatslampa 
som kan vridas 360 ° med två ljusin-
ställningar, 1200 och 2000 lumen, 
vilket ger fler möjligheter till belysning 
av arbetsområdet.

Byggplatslampan kommer med bärrem 
och väggfäste samt har 5/8” gängan-
slutning för stativ.

Kollektionen Imaginarium  
är designad för både barn 
och ungdomar, här finns  
allt från lekfulla djurmönster 
och sagovärldar till sportiga 
mönster och en mer indu-
striell stil med edge.  
De flesta mönstren är  
rapporterbara, andra är 
digitaltryckta fondtapeter 
som täcker hela väggen.

Kollektionen består av  
38 artiklar fördelat på  
28 mönster som kan  
beställas skräddarsydda 
efter kundens önskemål  
och väggstorlek.Mr Perswall lanserar Imaginarium

Handla direkt på leifarvidsson.se

KONTAKT: 0392-36010 
Huvudkontor Lager, MULLSJÖ

YRKESBUTIK: 08-26 52 10
Haukadalsgatan 8b, KISTA

GÖTEBORG: 031-711 66 90
Säljare

Upptäck vårt  
väderskydd!
Måla, utför fasadarbeten  
eller gör fönsterbyte oberoende 
av väderlek med hjälp av  
LA väderskydd. Varken regn, 
starkt solsken eller blåst hindrar 
ditt arbete och du har därför 
möjlighet att bli mycket  
effektivare. Med LA Väderskydd 
täcker du enkelt in fasaden. 
 
Uppsättning av skyddet går 
snabbt med hjälp av den  
anpassade presseningsduken 
och de speciella krokarna som 
enkelt hakas fast i hängrännan 
(fungerar för 1-planshus och  
1 1/2-planshus). Nu slipper du 
tidsödande och krånglig planering 
pga vädret. Det är bara att sätta 
igång med fasadarbetet!
 
Du kan beställ via webben, 
besöka butiken i Kista eller maila 
oss på order@leifarvidsson.se 

RING 

0392-36010

ELLER HANDLA

PÅ WEBBEN

– vi servar 

hantverkare!

Gå in på vår hemsida och läs mer om LA väderskydd och de olika varianter som finns.
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Caparol Supertäck 2 takfärg i ny kostym
Supertäck 2 takfärg är först ut bland Caparols tak- och väggfärger 
med den nya produktdesign som löpande kommer att införas på 
alla produkter i sortimentet. Den nya förpackningsdesignen kom-
municerar tydligt produktfördelar och användningsområde direkt 
på framsidan.

I samband med introduktionen av den nya förpackningen har 
Supertäck 2 vässats i flera avseenden. Takfärgen har bland annat 
fått ytterligare bättre utflytning, vilket leder till ett ännu jämnare 
utseende och dessutom förbättrade bättringsegenskaper.

Träskydd Kisel
Hagmans Träskydd Kisel är ett förstklassigt system för behandling av alla typer  
av tryckimpregnerade, oskyddade, nya och gamla träytor utomhus. Såsom trall, 
terrasser, utemöbler, bryggor och pooldäck. Systemet finns i tre olika steg –  
Tvätt, Impregning och slutligen Försegling.



Handla direkt på leifarvidsson.se

KONTAKT: 0392-36010 
Huvudkontor Lager, MULLSJÖ

YRKESBUTIK: 08-26 52 10
Haukadalsgatan 8b, KISTA

GÖTEBORG: 031-711 66 90
Säljare
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hantverkare!

Gå in på vår hemsida och läs mer om LA väderskydd och de olika varianter som finns.
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Har du någon gång undrat exakt var alla dina sprut-
maskiner befinner sig? Eller hur många liter färg 
varje maskin sprutar ut varje dag? Eller vilka 
sprutor som kommer att behöva underhåll snart? 
Nu kan du få all denna information automatiskt och 
enkelt till din telefon eller surfplatta med den Blue-
Link-tekniken från Graco.

– BlueLink kopplar ihop chefer, målare och deras 
utrustning på ett helt nytt sätt. Vare sig de befinner 
sig ute på en arbetsplats eller på väg mellan två 
jobb kan alla, tack vare BlueLink, närsomhelst få 
tillgång till viktig information för att utföra sina jobb 
så effektivt som möjligt. Schemalägga jobb opti-
malt, skapa korrekta offerter, tillhandahålla rätt 
mängd färg, lokalisera utrustning, förlänga deras 
livslängd – appen hjälper dig med alla delar av ditt 
jobb, förklarar Daniel Johnson, Global Product 
Marketing Manager på Graco.

Väggfärg fri från konserveringsmedel
Caparols konserveringsmedelsfria vägg- och takfärgsserie Capafree erbjuder en unik 
kombination av fördelar för såväl målare som målerier. Den konserveringsmedelsfria 
formuleringen innebär en bättre arbetsmiljö för målarna och har dessutom mycket god 
täckförmåga och motståndskraft mot mögelangrepp, vilket bidrar till lönsamt och håll-
bart måleri.

Capafree väggfärg och takfärg tillverkas helt utan tillsatser av konserveringsmedel. 
Färgerna hålls fria från bakterieangrepp genom ny teknik som skapar en färg där bakte-
rier inte trivs. Det innebär en bättre arbetsmiljö för såväl målare som andra yrkeskatego-
rier på byggarbetsplatsen och gör det möjligt för målare som drabbats av kontaktallergi, 
eller annan överkänslighet mot konserveringsmedel, att fortsätta måla. 

Praktiska tester visar dessutom att Capafree, trots att den är helt fri från konserverings-
medel, har längre hållbarhet än traditionell vägg- och takfärg med konserveringsmedel. 
Skillnaden gäller i synnerhet öppnade och delvis använda förpackningar, vilket gör att 
risken för att behöva kasta dålig färg minskar avsevärt. Det bidrar såväl till bättre eko-
nomi för måleriet som till en mer hållbar användning av resurser.

Capafree är baserad på bindemedel av akrylattyp som ger en effektiv och lättmålad färg 
med mycket god täckförmåga och är utvecklade speciellt för den svenska marknaden. 

Serien innehåller helmatt Capafree 2 takfärg och väggfärg i två glanser, Capafree 5 
och Capafree 7. Färgerna har alla de målningsegenskaper som yrkesmålaren för-

väntar sig från kvalitetsprodukter. Produkterna är lågemitterande, fria från kon-
serveringsmedel och naturligtvis märkta med miljömärket Svanen samt uppnår 

klass A i Sunda Hus

Ta kontroll över din hantering av 
sprutor och sprutjobb
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produktnytt

Dalapro Habito Joint –  
anpassat för skarvspackling
Dalapro Habito Joint är ett färdig-
blandat handspackel med limmande 
effekt och med en överlägsen hårdhet 
och slagmotstånd. Speciellt anpassat 
för skarvspackling med pappersremsa 
på Habito gips-
skiva.

Rekommen-
deras till för-
skolor, skolor, 
sjukhus och 
bostäder där det 
finns ett behov 
av en hård och slagtålig yta.

Dalapro Habito Joint kan även an-
vändas på gipsskivor där det finns 
behov av en hård yta.  Produkten är 
även lämplig för limning av hörnlist.

FLEX nya Giraffvagn
FLEX Giraffvagn GM 340 är en  
ergonomisk och mobil arbetsstation 
som passar FLEX Giraffer och damm-
sugare. Giraff-
vagnen möjliggör 
kontinuerlig  
användning utan 
någon effekt av maskinens 
vikt. Framförallt underlättar 
GM 340 vid slipning av stora ytor 
då den avlastar armar och axlar 
och ger en bekväm arbetsställ-
ning, vilket bidrar till minskad 
trötthet och ansträngning samt 
en behaglig arbetsmiljö.

Giraffvagnen har en tippbar verk-
tygsaxel (90° i båda riktningarna) 
inkl. den vridbara leden för op-
timal rörelsefrihet, anpassar sig 
till tak och väggar för en perfekt 
finish på lutande ytor. Optimalt 
kontakttryck av slipytan tack 
vare en gasfjäder.

Vagnen är enkel att trans-
portera mellan olika jobb 
då den är hopfällbar och 
arbetshöjden kan justeras 
utan verktyg.



Fyller som grovspackel  –  Ytan blir som finspackel
Perfekt till pappremsa  –  Extremt lättslipat

Kan handspacklas, rullas och sprutas  –  Torkar snabbt

Upp till 30 % lättare än traditionellt spackel

Proffsens Val!

M&P Paint & Coatings AB • August Barks Gata 1 • SE- 421 32 Västra Frölunda, Sweden
Phone +46 (0)31 773 80 71 • Fax +46 (0)31 773 80 72

info@mppc.se • www.mppc.se



36V Kap- och gersåg från Hikoki
Hikoki lanserar en ny batteridriven verk-
tygslösning som uppfyller kraven för 
kraftfull prestanda på en arbetsplats. 

36V kap-/gersåg C3610DRA. Den nya 
kap-/gersågen är en av marknadens 
flexiblaste maskin och ingår i MULTI  
VOLT-plattformen som kan köras med 
batteri eller som nätdriven med hybrid- 
adapter i ett vanligt eluttag.

C3610DRA är en flexibel såg med  
stor kapacitet och hög kaphastighet, 
med fasta gejdrar som gör att den kan 
placeras nära vägg. Enkla och lätt- 
åtkomliga reglage för justering av tilt  
och sågvinkel, utrustad med laser och 
LED-ljus som standard.

produktnytt
Dalapro Magnetic –  
Ett nytt funktionsspackel
Dalapro Magnetic är ett lavasvart, 
färdigblandat handspackel som ger en 
magnetisk yta.  Perfekt som anslags-
vägg hemma, eller i kontors- och 
konferensmiljö.

Magnetspacklet passar på underlag 
av gips eller betong vid renovering och 
nyproduktion och har en smidig kon-
sistens. 

Till 1 kvm behövs 3 liter, ska spacklas 
2 gånger. Minsta tjocklek 3 mm.

Ytan kan lämnas som den är. Om man 
vill ha en hårdare och tåligare yta 
lackas den eller övermålas 1-2 gånger 
i önskad kulör.

Ralph Lauren –  
Signature Islesboro
Signature Isleboro från Ralph Lauren är en charmig och vacker kollektion som tar oss 
längs Mains brokiga östkust och de typiska husen och interiörerna som gått vidare i 
generation efter generation. Denna kollektion har allt du förväntar dig från Ralph Lauren; 
utsökta blommor, figurativa mönster med marin inspiration och stiliga ränder; alla i 
non-woven. Här hittar du också intressanta sjögrästapeter samt exklusiva strukturer i 
slitstark vinyl med bland annat fisksbensmönster och ränder som ger ett textilt uttryck.

Byggmästarnas kostnadskalkylator
Byggmästarnas Kostnadskalkylator, ”BK 2019”, är avsedd 
som ett hjälpmedel för dem i byggnads- eller förvaltnings-
branschen som snabbt och överskådligt behöver informa-
tion om kostnadsdata. ”BK 2019” innehåller 15 avsnitt 
varav 10 huvudsakligen består av färdiga à-priser på 
detaljnivå.

BK 2019 är strukturerad efter BSAB 96 – det vill säga 
samma system som används i bland annat AMA Hus 18. 
Genom denna strukturering överensstämmer ordnings- 
följden i BK 2019 med byggbeskrivningen.

Material- och sektionspriser samt kalkylexempel  
utgör separata avsnitt.

Ingående enhetstid redovisas i separat kolumn för  
material. I de fall arbetet antages utföras av under- 
entreprenör har i samma kolumn angetts UE. Tabeller  
och övrig information är tryckt på inplastade kort i  
avvikande färg sist i boken.

Belton Free – Luktfri spray-
färg från Hagmans Nordic
Med en avancerad vattenbaserad 
formula är det nu möjligt att uppnå 
resultat av högsta kvalitet på spray-
målningen – allt utan irriterande lukt.

Nya Belton Free har fler fördelar 
såsom en hög täckförmåga, färgen är 
snabbtorkande (ca 45min), lågt co2-
värde, går att använda både inom och 
utomhus och kan dessutom användas 
på de flesta ytor utan primer. Vi re-
kommenderar emellertid att man 
använder en primer vid spraymålning 
av galvaniserat stål, aluminium och 
icke-haltiga metaller.

Färgen finns i högblank och matt i 15 
olika kulörer samt klarlack. Halvblank 
finns också i svart, vitt och klarlack.
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

För vertikala och horisontella utvändiga 90° hörn.  
 

 
 För vertikala och horisontella ut- och invändiga hörn. 
 

 

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

 

 

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

Besök våra samarbetspartners för mer information.

...har produkterna som löser konstruktionskraven.

För en snabbare installation...
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WET-STICK  
rullverktyg

FLEX FOLDER justerar snabbt WET-FLEX  
till korrekt installationsvinkel

WET-STICK  
lågtrycksspruta 1,5 liter

Nu OCKSå på RuLLE! 
Mindre plats –  
mindre spill!

Vårens nya tapeter från Christian Lacroix 
är en hyllning till Garouste och Bonetti; 
två framstående figurer från den konst-
närliga rörelsen ”T_h_e_ _New 
B_a_r_b_a_r_i_a_n_s_”,_ _ som desig-
nade den första haute couture-studion för 
Christian Lacroix i Paris under 80-talet. 
Fantastiska panoramascener, flockta-
peter, botaniska och exotiska mönster 
genomsyrar kollektionen, som imiterar 
det naturliga i en modern värld. Alla 
tapeter är non-woven.

Designers Guild 
– Foscari Fresco 
Vårens tapetkollektion känns väldigt  
ny och fräsch, i en ljus och användbar 
färgpalett som består både av enkla 
men kommersiella neutrala toner,  
vackra pasteller samt även lite metal-
liska inslag. Inspirationen kommer ifrån 
glamouren i Venedig under 1500-talet, 
men i en modern tappning. I denna 
fängslande kollektion samspelar fresco 
och marmor med sofistikerade grafiska 
mönster och en helt ny och innovativ 
tolkning av den klassiska blomman  
som handmålats med en enorm känsla 
för detalj, nästan så att det liknar foto- 
realistisk konst.
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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

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!
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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!

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

f

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

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.com

FÄRGTILLVERKARE

Brand- och flamskyddsfärger  
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 brand-
krav. Kan målas på tidgare målade ytor, vilket sparar 
mycket arbete!

CON-RFB
®

BANBRYTANDE 
SPRUTTEKNIK
Ny generation av Airless 
pistoler från WAGNER -  
ergonomisk och slitstark

S/V:  Stefan Johansson  0723-232 376 
N/Ö:  Anders Bergstedt  0733-442 455

wagner-group.com

Effektiv  
marknadsföring

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

Effektiv  
marknadsföring

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

VERKTYG

VENTILATION

S

S

SLIPPAPPER

STEGAR & STÄLLNINGAR

Effektiv  
marknadsföring

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Vid första beställningen får du

en box gratis (25-pack)

kontakt@nils-magnus.se
www.nils-magnus.se

•  Ny lättanvänd box! 
•  Bättre dammsugsupptagning 
• Tjockare velcro

Superpad P original 225 mm

[

[
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MADE IN THE USAMADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

BYGGDA FÖR ATT PRESTERA. 
BYGGDA FÖR ATT HÅLLA.
PROFFSUTRUSTNING FÖR SPRUTMÅLNING

Distributed by 

Tel 08-88 56 80  •  www.greiffab.se



Jobba dammfritt 
i smarta system.

Verktyg för högsta anspråk

Den sköna känslan av att allt bara funkar.

Oavsett om det gäller trä, färg eller spackel 
och oavsett vart du befinner dig så erbjuder Festool 
alltid en perfekt samklang mellan dammsugare och 
slipmaskin. Resultatet blir, tack vare smarta system, 
ett enkelt och effektivt hälsoskydd i alla lägen.

Mer information om hälsovänligt, precist och 
tidssparande arbete på www.festool.se.

POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds 
försändelsen med nya adressen på 
baksidan.
Målarmästaren
Skridskovägen 13
175 45  Järfälla


