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Björn Hellman 

Vd, Måleriföretagen i Sverige

R
egeringen har under en längre tid talat om att man vill öka sysselsättningen 
– och att Sverige ska nå Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Man upphör 
dock aldrig att förvånas när förslag efter förslag visar på att vi har en 
regering som definitivt inte värnar våra företagare – utan det verkar vara 
precis tvärt om! Senast i raden av nyheter från regeringen är ett förslag om 

förändringar av 3:12 reglerna. Det ursprungliga direktivet handlade om hur man som 
företag ska kunna lösa sitt generationsskifte på bästa sätt, vilket var en lovvärd 
ingång. Efter att den nya regeringen tillträdde så ändrades dock uppdraget till att även 
omfatta hur staten kan öka skatteuttaget på företagande. En minst sagt omvänd 
inriktning!  

Om regeringens förslag rörande 3:12 genomförs så kommer det att slå hårt emot 
nyinvesteringar, entreprenörskap och företagens möjligheter att skapa nya arbetstill-
fällen. Inte minst drabbar detta små- och medelstora företag, där merparten av de nya 
jobben i Sverige skapas idag (som till exempel hos oss i måleribranschen). När det 
sedan gäller intäkter till staten så är det dessutom högst tveksamt om de tänkta 
förändringarna överhuvudtaget kommer att generera några ökade skatteintäkter. Med 
tanke på de negativa konsekvenserna av förslaget så ställer jag mig frågande till hur 
regeringen resonerar när de lägger fram (ytterligare) ett förslag som går helt emot 
deras uttalade ambition att öka sysselsättningen i landet. Istället väljer de att fortsätta 
på den inslagna vägen, där de gärna sätter käppar i hjulet för Sveriges alla företagare 
– vilket definitivt inte är något som kommer att bidra till att vi får Europas lägsta 
arbetslöshet 2020! 

En annan högaktuell fråga rör ROT-avdraget. Vi på Måleriföretagen i Sverige var 
starkt kritiska till den förändring som regeringen genomförde den 1 januari 2016, när 
man valde att sänka ROT-avdraget från 50 procent till 30 procent. Vi varnade 
kraftfullt för att sänkningen skulle leda till ökat svartarbete – och vi ser nu ett tydligt 
resultat i måleribranschen. På knappt ett år har det skett en radikal förändring, där 
svartarbetet nu ökar kraftigt och de rapporter jag får från mina medlemsföretag är 
riktigt deprimerande. Här om dagen pratade jag med ett medlemsföretag som år 2015 
skickade ca 1700 fakturor för ROT-arbeten, men som i år endast kommer att skicka 
ca 850 fakturor – det vill säga en halvering av antalet ROT-jobb! Andra medlemsföre-
tag vittnar om att de får ett stort antal förfrågningar om att utföra arbeten utan kvitto 
och det syns återigen målare ute i våra bostadsområden på kvällar och helger. 
Förändringen har gått snabbt, snabbare än vad jag tror att någon hade räknat med. 
På mindre än ett år har vi tagit ett stort kliv tillbaka mot den situation som rådde år 
2008, innan ROT-avdraget infördes, och vi riskerar nu att den ekonomiska brottslig-
heten återigen får fotfäste inom byggsektorn. Vi på Måleriföretagen i Sverige kommer 
att intensifiera arbetet med att uppmärksamma våra politiker på konsekvenserna av 
hur det sänkta ROT-avdraget slår i måleribranschen. En viktig del i det arbetet är att 
ha konkreta exempel från branschen, så jag vill därför gärna veta hur just Ditt 
måleriföretag har drabbats av det sänkta ROT-avdraget! Hör gärna av dig till mig och 
berätta, mina kontaktuppgifter hittar du på Måleriföretagens hemsida. Avslutningsvis 
– det som sker nu med ROT-avdraget är oerhört beklagligt och jag undrar återigen – 
hur rimmar detta med att regeringen vill skapa Europas lägsta arbetslöshet? Vad jag 
vet räknas inte svartjobb in i den statistiken… 

Passar samtidigt på att önska dig en God Jul och ett riktigt Gott Nytt Försäljnings-
år! 

Vi måste skapa fler  
(vita) jobb!
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Målet är effektivitet och hög kvalitet, från produkt till färdigt projekt. 
Ring 033-700 23 70 eller besök din närmaste Flügger butik 
och diskutera dina utmaningar med oss.

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

verksamhet – vi hjälper gärna även dig.

Vi förstår varför effektivitet och kvalitet är viktigt för alla dina uppgifter och projekt. 
Vi hjälper till med kompetent vägledning och den service som just din verksamhet har behov av. 

För att möta just ditt behov kan vi både hjälpa dig i en av våra 84 butiker i landet, 
genom en av våra duktiga säljare eller genom Teknisk Support om det gäller tekniska frågor.

fluggerproffs.se

12563_ad_for_malarmastaren_dec_2016_210x297mm_se.indd   1 11/14/16   4:46 PM
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Aktuellt

Övergången från skolan till arbetslivet, hur 
fungerar den egentligen? Den frågan har 
Skolverket ställt till arbetsledare i fyra 
branscher; bygg, handel, restaurangnäring-
en och vårdsektorn. Att just de fyra valdes 
ut beror på att det är branscher där unga 
oftast får sina första erfarenheter av arbets-
livet. Totalt ingick 2 300 arbetsplatser i 
undersökningen och omfattade unga i 
åldrarna 19–22 år, alltså de som nyligen 
lämnat gymnasieskolan.

I stort är arbetsledarna nöjda med de 
unga medarbetarnas förmågor, bland annat 
den höga IT-nivån, viljan att lära nytt och 
förmågan att kommunicera.

Men arbetsledarna efterlyser också 
personliga och sociala förmågor som har 
stor betydelse på en arbetsplats.

– Ja, det är inte alltid den strikt yrkes-
mässiga kompetensen som är det viktiga, 
säger Thomas Rottner, chef för skol- och 
arbetslivsenheten på Skolverket.

Det handlar främst om egenskaper och 
inställning, sådant som inte i första hand 
syns i betygen eller på ett CV. Däremot är 
det sådant som minskar risken för att det 
ska uppstå konflikter på arbetsplatsen: Att 
passa tider, visa intresse för alla olika 

moment i arbetet och ha god förmåga att 
samarbeta med kollegorna. Just de tre 
punkterna ligger högt på arbetsledarnas 
lista över vad de vill se hos ungdomarna. 

Lägg till förmågan att planera sitt arbete 
och viljan att ta egna initiativ, så ger det en 
bild av mer social kompetens än boklig 
kunskap. Det är också på just de områdena 
som arbetsledarna är mest missnöjda med 
vad de unga presterar.

– Resultatet är i sig inte förvånande. Vi 
såg samma mönster 2005 när vi gjorde en 
undersökning på samma sätt, säger Helena 
Wintgren, undervisningsråd på Skolverket.

Det är alltså kompetenser som till viss 
del faller utanför de vanliga styrdokumen-
tet för skolan och mer inom ramen för det 
så kallade tredelade uppdraget. I korthet 
handlar det om att vid sidan av de 
teoretiska studierna också ge ungdomarna 
förutsättningar för personlig utveckling, 
medborgarkompetens och för att förbereda 
dem för ett kommande arbetsliv och för ett 
aktivt deltagande i samhällslivet.

– Det ingår alltså i skolans uppdrag att 
eleverna ska utveckla olika förmågor. Kanske 
kan skolorna ägna mer tid åt det tredelade 
uppdraget, säger Thomas Rottner.

I Sverige bromsar den ekonomiska 
tillväxten in, men ett flerbostads-
husbyggande i nivå med miljon-
programmets dagar ser till att 
byggindustrin går starkt. Bostads-
investeringarna stiger därför 
kraftigt sett till hela prognospe-
rioden 2016–2017. Uppgången på 
byggmarknaden är fortsatt bred 
och såväl lokal- som anläggnings-
investeringarna ökar. Det visar en 
ny konjunkturprognos från Sveri-
ges Byggindustrier.
Världsekonomin fortsätter att 
hanka sig fram under 2017, vilket 
påverkar Sveriges utrikeshandel 
negativt. Detta gör att vår BNP-
utveckling bromsar in när även 
de senaste årens starka motor, 
hushållen, tappar fart. I linje med 
detta toppar bostadsbyggandet i 
år, men blir trots allt den främsta 
tillväxtmotorn för byggindustrin 
även nästa år.

– För byggindustrin ser vi en 
fortsatt bred uppgång som även i 
år drivs av starkt ökande bostads-
investeringar. Nästa år kommer en 
något svagare efterfrågan på ägda 
bostäder att dämpa bostadsbyggan-
det lite grann. Däremot kommer 
det att vara fortsatt hög aktivitet på 
vägbyggandet och regeringen har 
också budgeterat för en anslagsök-
ning på 25 procent 2017, säger Jo-
hanDeremar, nationalekonom 
Sveriges Byggindustrier.
Uppgången i byggandet är relativt 
väl utspridd över landet. Alla län 
uppvisar i varierande grad en 
positiv investeringstillväxt under 
prognosperioden 2016-2017. Den 
kraftigaste uppgången noteras i 
Östergötlands, Örebro och Uppsala 
län under prognosperioden.

– Det är bostadsbyggandet som 
fäller avgörandet rörande vilka län 
som utvecklas starkt respektive något 
svagare. Av våra storstadsregioner är 
det Stockholm och Göteborg som 
går väldigt bra. De har en fördel av 
att de flesta stora infrastrukturpro-
jekt som just nu byggs i Sverige, 
byggs just i dessa två regioner, 
avslutar Johan Deremar.

 Flerbostadshus på väg  
 mot tidigare rekordnivåer  

Skolor behöver lära  
elever mer vanligt hyfs

2017 firar Beckers konstnärsstipendium 30 år. Detta uppmärksammas med en jubileums-
utställning där verk av samtliga stipendiater från tidigare år kommer att ställa ut i 
samband med årets stipendiat, Anna Camner.
Ur juryns motivering
”Sturighet och besatthet är orden som dyker upp framför Anna Camners små exakta 
målningar. Notera hur dessa målningar är upptagna av en annan tid med andra rum; en 
annan värld där hyperrealismen blottar det sällan sedda och upphöjda.” 
”Hon uppvisar en lika sällsynt som sällsam konsekvens med ett hantverk som tar spjärn i 
det utsökta men som bär på gift i sin klangbotten.”

Anna Camner tilldelas  
Beckers konstnärsstipendium
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Renova Isotop
Marknadens bästa vatten-
baserade spärrfärg.

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

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

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

Läs mer och hitta din närmsta återförsäljare på www.sigmafarg.se
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De krångliga och impopulära 
3:12-reglerna infördes år 1991 i 
samband med skattereformen. 
Inkomster från kapital och arbete 
började då beskattas olika. Det 
innebar också att småföretagare 
beskattades med en betydligt högre 
skattesats än stora företag. Reglerna 
infördes för att förhindra att småföre-
tagare som arbetade i sina egna 
företag skulle få förmånligare 
beskattning än vanliga anställda. 

Genom åren har beskattningen av fåmans-
bolag varit ett hett diskussionsämne och 
reglerna ändrades så sent som år 2014. 
Nu är det dags för nya ändringar och 
finansminister Magdalena Andersson har 
nyligen fått en utredning på sitt bord. 

Det framgår att utredaren Christer 
Silfverberg är ute efter att begränsa 
möjligheterna för företagare att ta ut 
ersättningar som inkomst av kapital och 

inte som vanlig lön och därmed sänka sin 
skatt.  Ett annat skäl som framförts är 
ökade spänningar mellan lön – och 
kapitalinkomster genom att bolagsskatten 
sänkts sedan 3:12-reglerna infördes.

 Effekten av det nya förslaget beräknas 
öka skatteintäkterna med cirka 4,8 
miljarder kronor. Vi kan säkert vänta en 
häftig reaktion och många kritiska åsikter 
när utredningen skall ut på remiss. Pålagor 
som försvårar främst för mindre företag är 
knappast något man hurrar över som 
situationen på arbetsmarknaden är. Med 
vetskapen om att det är just i små – och 
medelstora företag som rekryteringen av 
arbetskraft är starkast framstår utredningen 
som allt annat än genomtänkt. 

Några av de nya förslagen
n Företagens löneun-
derlag skall som tidigare 
användas vid beräkningen av 
utdelningen, men dagens nivå på 

50 procent kommer att ersättas med tre 
nivåer – 10, 25 och 50 procent. Delägarna 
blir tvingade att ta ut högre lön än i dag 
för att få utnyttja reglerna.  
n Skatteuttaget höjs från 20 till 25 
procent på delägarnas inkomster av 
kapital.
n Det stora flertalet fåmansbolag har 
hittills använt Förenklingsregeln vid 
beräkning av beskattningen av kapitalin-
komster. Nivån på denna föreslås att dras-
tiskt ändras från 2,75 till 1,75 basbelopp. 
Något som slår hårt mot många redan 
ansträngda ekonomier.

De beräknade skatteintäkterna på 4,8 
miljarder kronor är i dagsläget högst 
osäkra och riskerar i värsta fall att helt 

utebli. Utredningen kan i slutänden 
visa sig bli ett kontraproduktivt 
fiasko.

Måleriföretagen är beroende av 
justa spelregler och företagskli-

mat och VD Björn 

3:12-reglerna utreds  på nytt
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Hellman, kommenterar det nya förslaget: 
“Om förslaget till förändringar av 3:12 

reglerna genomförs kommer det att slå 
mycket hårt emot investeringar 
och företagens möjligheter att 
skapa nya arbetstillfällen. Inte 
minst drabbar detta små- och 
medelstora företag, där merparten av de 
nya jobben i Sverige skapas idag. I 
måleribranschen är den övervägande 
delen av företagen i den kategorin, så 
givetvis känner jag stor oro över hur de 
detta ska slå mot våra medlemsföretag. 
När det gäller intäkter till staten så är det 
dessutom högst tveksamt om de tänkta 
förändringarna överhuvudtaget kommer 
att generera ökade skatteintäkter. Med 
tanke på de negativa konsekvenserna av 
förslaget så ställer jag mig mycket 
frågande till hur regeringen har resonerat 
här, när de lägger fram ett förslag som 
går helt emot deras uttalade ambition att 
öka sysselsättningen i landet!”

3:12-reglerna utreds  på nytt

Teknos är en av Nordens största tillverkare 
av färg, med mer än 100 års erfarenhet. 

Hitta oss och våra Återförsäljare på 
www.teknos.se eller ring, 0325-61 95 00.

GODKÄND
i klass VT

Handen på hjärtat, hittills har det varit ont om 
prisvärda alternativ till våtrummens kaklade 
ytskikt. Visst har den rutiga väven uppfyllt kraven 
för våtrum men det har knappast handlat om 
design. 

Nu frälser Teknos marknaden med systemet 
Våtrumsväv Slät som ger verkligt snygga ytskikt 
hela vägen in i duschen, dessutom till ett riktigt 
bra pris. Självklart godkänt i klass VT av 
Måleribranschens Våtrumskontroll. 
En efterlängtad produkt som erbjuder arkitekter, 
hantverkare och privatpersoner helt nya 
möjligheter.

Systemet är uppbyggt med Timantti W Fuktspärr,
fungerar som lim och grund till väven. 
Som täckfärg används Timantti 20.

Våtrumsväv
rätt och superslätt
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Fina, gamla måleritekniker är kulturskat-
ter och viktiga att föra vidare till kom-
mande generationer. En ovärderlig 
läromästare är Jan Aldrin som håller 
kurser i marmorering och ådring. Helen 
Skoglund är en av hans elever och gick 
hans marmoreringskurs hösten 2015 och 
har sedan dess haft flera trapprenoverings-
uppdrag.

– Jag samarbetar med AJS Måleri som 
anlitar mig när det ska marmoreras eller 
göras väggmålningar som är min speciali-

tet, berättar Helen Skoglund när vi träffar 
henne i en fastighet på Odengatan i 
Stockholm.

Färgsättning och marmorering

Helen har hjälp bostadsrättsföreningen 
och AJS Måleri med färgsättningen av 
trapphusen, de nya säkerhetsdörrarna och 
hissen, samt designat marmoreringen. 
Entréerna har Helen marmorerat med 
stöd av rutinerade Fredrik Persson, 
Måleriboden AB i Katrineholm, som har 

renoverat många kyrkor under sin karriär.
– Jag tog kontakt med honom eftersom 

projektet var så stort. Han pendlade hit 
under de tre veckor vi höll på och det var 
jätteskönt att ha honom som stöd. Vi hade 
ett bra samarbete och våra tekniker var 
väldigt lika. Det går inte att se vilka fält 
han har marmorerat och vilka fält jag har 
gjort så jag känner mig jättestolt över 
reultatet, ler Helen.

I början av november gick Helen en 
ådringskurs för Jan Aldrin, men redan på 
Odengatan fick hon testa på tekniken 
tillsammans med Fredrik Persson.

– Han visade, jag fick testa och det blev 
jättebra. Det gav mig ett bra självförtroende 
inför kursen, skrattar Helen och rekommen-
derar fler att gå dekorationsmåleri-kurser.

Det finns många vägar in i måleriet. Helen Skoglund har valt den dekorativa 
och konstnärliga vägen då hon nischat sin firma på dekorationsmåleri, 
väggmålningar och färgsättning. Det traditionella måleriet har hon fått genom 
sin pappa Conny och hans firma C. Holmgrens måleri. Tillsammans erbjuder 
deras firmor marknaden en bred palett av måleritjänster.

Design by Helen

Läs mer på sidan 12 >>



Två strykningar
utan grund

Hej Proffs!

Med Beckers får du mer än bara färg.  
Personlig service, butiker över hela Sverige och ett schysst miljötänk ingår alltid. 

Nu lanserar vi en uppdaterad GT-serie i tre olika glanser. Även om du  
väljer den mattaste glansen får du en reptålig yta som är lätt att torka av.  
Målar du med GT5 eller GT7 kan du dessutom hoppa över grundfärgen.  
Då räcker det med två strykningar för ett perfekt resultat.

Välkommen till din färghandlare eller läs mer på beckers.se/proffs.

Nyhet!Ny
kvalité

BECK0415_Måleri_Vår2016_Annons_210x297_Målarmästaren.indd   1 2016-03-09 -10   15:18
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– Jan Aldrins kurser tycker jag är 
fantastiskt bra. De ger en djup kunskap 
så att man kan gå ut och praktisera 
teknikerna direkt. Det ska bli kul att visa 
Jan bilderna från det här uppdraget, säger 
Helen.

Det konstnärliga som specialitet
Helens pappa heter Conny Holmgren och 
driver C. Holmgrens Måleri, men trots ett 
kanske självklart yrkesval valde Helen att 
studera ekonomi på gymnasiet och 
jobbade därefter som trädgårdsarbe-
tare, på förskola, var ute och reste, 
men har hela tiden haft ett starkt 
intresse för färg och form. Det var i 
samband med att hon hjälpte en 
väninna att renovera och lite på skoj 
gjorde en väggmålning på en av hennes 
väggar som tanken väcktes att starta eget.

– Efter det gjorde jag flera målningar 
hos andra vänner och så rullade det 
igång. Jag startade min firma 2009. 
Det kändes som denna typ av tjänst 
saknades på marknaden. Sedan dess 
har jag haft mängder av varierade och 
roliga uppdrag. Bland annat har jag 
målat logotyper och väggdekorationer till 
bostadsrättsföreningar och företag som 
matvarukedjor, IT-företag, hotell och 
modeföretag i centrala Stockholm, 
berättar Helen.

Helen jobbade även på Colorama 
Målarboden i Älvsjö under några år, 
parallellt med sin firma ”Design by Helen” 
och fick där utbildning i färgrådgivning och 
färgsättning samt en bra inblick i tapeter 
och måleriprodukter. Sedan två år tillbaka 
driver hon firman på heltid.

– Det traditionella måleriet har jag lärt 
mig av min pappa Conny i hans firma C. 
Holmgrens måleri. Han har varit i bran-
schen i 35 år och nu jobbar vi ofta 
tillsammans. Vi har en fin bredd när vi 
utöver det traditionella kan erbjuda både 
dekorativt och konstnärligt måleri, säger 
Helen.  

Hon berättar att hon precis presenterat 
flera färgsättningsförslag för bostadsrätts-
föreningar och tycker det är jätteroligt att 
se när hennes idéer växer fram till något 
konkret.

– Med det är variationen i mina 
uppdrag som gör det här yrket så 
fantastiskt roligt. Från att rekonstruera 
takmålningar anno 1889 i en ambassad-
bostad, till att måla logotyper på ett 
trendigt kontor på Östermalm, eller små 
söta figurer i ett barnrum för att nästa 
vecka bege mig ut till förorten och måla 
garageportar, avslutar Helen.

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

Pris 4.495:-

Pris 7.995:-

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

Vi förser järn- och bygghandeln 
med mätverktyg. 

För mer info: www.alesto.se

revolutionerar utvecklingen
av andningsmasker

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

Art.nr. 172050110   

Art.nr. 110520415

Endress 2000i 

SUPERFINISH 23 PLUS  En pump – många möjligheter! 

Kompakt och � exibel membranpump som är högpresterande och lätt att hantera på byggarbetsplatser eller verkstäder. 
Sprutan går att använda i ett brett materialspektrum t.ex. silikatfärg, rödfärg, lack- och dispersionsfärg. Fås i olika 
versioner – på ram eller vagn, med 5-liters behållare eller insugningssystem, Och om du tillkopplar en TempSpray 
värmepaket på SF 23 Plus får du även reducering av sprutdimman, mindre överspray, mindre slitage. Fördelarna är � era.

Wagner Spraytech Scandinavia A/S – tel. +45 43 27 1818 – wagner@wagner-group.dk – www.wagner-group.com – Anders Bergstedt – tel. 0733 44 24 55

TempSpray 15m värmepaket SF 23 Plus lack på vagn med 10m värmepaket SF 23 Plus dispersion på vagn
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I början av november höll Jan Aldrin 
sina populära nybörjar- och fortsätt-
ningskurser i ådring och marmore-
ring. Det skedde i samarbete med 
Alcro-Beckers i deras lokaler i 
Hammarby sjöstad i Stockholm och 
samtliga kurser var fulltecknade.

– Det är roligt att måleriföretagen verkar 
tycka det är viktigt att våra gamla 
dekorationsmåleri-traditioner hålls vid liv 
och skickar sina anställda på kurs, säger 
Jan Aldrin som i mer än 50 år ägnat sig åt 
att lära ut tekniken.

Vi besöker nybörjarkursen i ådring och 
deltagarna är entusiastiska.

– Det är superkul. Jag lär mig otroligt 
mycket och är fascinerad över hur mycket 
man kan variera tekniken beroende på 
vilket träslag man vill få fram. Jag är 
jätteglad att jag går dessa kurser för det 
känns viktigt att kunskapen förs vidare. 
Jag hoppas få uppdrag direkt efter kursen 

när allt är färskt, annars får jag väl träna 
vidare hemma i köket, ler Viktor Lind-
ström till vardags på Peter Eklunds 
måleri.

Tekniken en färskvara
Mattias Österman, Målerimeto-
der, är en annan kursdeltagare 
och han berättar att han gjorde 
några dekorationsjobb för några 
år sedan, men konstaterar att 
tekniken är färskvara och att det 
måste underhållas.

– Min arbetsgivare kände att 
de vill ha kompetensen i 
företaget och jag är jätteglad att 
få chansen att komma igång igen 
med dekorationsmåleriet, säger Mat-
tias.

Jan Aldrin peppar kursdeltagarna att 
inte vara så försiktiga och ängsliga utan 
att testa sig fram och våga misslyckas, 
försöka igen och igen och igen.

– Här är det helt ok att misslyckas. Det 
är ju misstagen man lär sig och utvecklas 
av, menar Jan.

Kursdeltagaren Ellinor Sandberg 
från Timblads måleri tycker 

marmorering är lite lättare än 
ådring.

– Den är friare på något sätt, 
säger Ellinor och berättar att 

hon tränar mycket på teknikerna 
hemma och även sysslar med 

akvarellmålning.
Ellinor vittnar om hur viktigt 

det är att målare fortsätter lära 
sig dekorationsmåleriet så att 
tekniken lever vidare. Dekora-

tionsuppdragen dyker upp 
sporadiskt och det är få målare som 

kan utföra dem, men tack vare Jan Aldrin 
har vi nu ett gäng målare som är redo att 
ta sig an nya förfrågningar.

Text och Foto:
Per Hansson

Deltagarna på marmoreringskursen. Fr.v. Victor Lindström, An-
neli Isberg, Alex Karlén, Victor Jändel-Holst, Jan Aldrin, Ellinor 
Sandberg, Lars Lindesten och Mattias Österman.

Dekorationsmålning med Jan Aldrin
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Nu är större 
delen av 
vårt sortiment 
miljömärkt. 

Men tro inte att vi är nöjda för det. 
Sedan 2015 har andelen miljömärkta produkter för inomhus- och 
utomhusmålning från Nordsjö ökat med 56% procent. Det betyder att 
du idag har 47 färger och spackel att välja mellan om du söker ett mil-
jömärkt alternativ hos oss. Men vi är inte nöjda för det. Istället fortsätter 
vi vårt arbete med att hitta alternativ som är bättre både för dig och för 
miljön. Oavsett vad du målar och var du målar ska det göras miljövänligt. 

NU ÄR OCKSÅ DE 
FLESTA AV VÅRA 

SPACKELPRODUKTER 
MILJÖMÄRKTA MED 

SVANEN. 

NU ÄR OCKSÅ DE 

SVANEN. 
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Under fem dagar i början av december förvandlades Svenska Mässan i 
Göteborg och Gothia towers till en enda stor manifestation för yrkesskicklig-
het. Fyrtiofyra olika yrken och dess utbildningsvägar presenterades och 
femhundra ungdomar från Europa gjorde upp om EM-titeln i sina yrken. Det 
blev en riktig folkfest med cirka 65 000 unika besökare. Totalt noterades 
74 736 besök under de tre tävlingsdagarna. 

– Det har varit enormt lyckat. Antalet 
besök överträffade alla våra förväntning-
ar. Vi har levt upp till vår vision; Eu-
roskills ska vara en inspirerande manifes-
tation för yrkesutbildningar och 
framtidslust, säger Tommy Hellström, 
projektledare för WorldSkills Sweden för 
Euroskills.

Det är första gången som Euroskills 
arrangeras i Skandinavien och platsen 
kunde inte vara bättre vald med närhet till 

både tävlingsplats, boende och invignings-
scen. Evenemanget är ett samarbete 
mellan Worldskills Sweden, Göteborg & 
Co och Svenska Mässan. Tävlingsområdet 
på 40.000 kvadratmeter delades in i sex 
olika tävlingsområden där bygg-, kon-
struktions- och anläggningsteknik upptog 
störst yta och trädgårdsanläggarna hade 
det största tävlingsområdet. Inom varje 
område fanns det teststationer för att 
prova på olika yrken och få information 

om utbildningsvägar. Besökarna kunde 
också delta i olika workshops, seminarier 
och utställningar. Besökarmålgruppen var 
skolelever i åk 7-9, skolpersonal, unga 
arbetssökande, anhöriga till de tävlande 
och alla andra intresserade. Skolorna hade 
verkligen hörsammat inbjudan och 
34.000 elever hade föranmält sig till 
torsdagen och fredagen.

31 svenska deltagare

Vårt svenska Yrkeslandslag bestod av 31 
tävlande som genom deltävlingar och 
svenska mästerskap i respektive yrkesgren 
lyckats erövra en plats i ”Sveriges viktigaste 
landslag”. De har förberett sig hela hösten 
genom teambuildingträffar och under 
Yrkes-EM bor landslaget tillsammans på 

TÄVLINGSYRKEN OCH SVENSKA DELTAGARE

Bygg-, konstruktions- & anläggningsteknik  
Stenhuggare -  
Plattsättare – Oskar Johansson 
VVS-montör – Patrik Eriksson 
Elektriker – Johan Ledin 
Murare – Daniel Carlberg 
Träarbetare – Kasper Svensson 
Målare – Emil Eriksson 
Möbelsnickare – Daniel Löwing 
Finsnickare -  
Kyltekniker -  

Plåtslagare – Richard Andersson 
Golvläggare – Henrik Johansson 
Trädgårdsanläggare – Simon Johansson, 
Rasmus Westlund 
Transport & logistik 
Personbilstekniker – Jonathan Rydberg 
Jordbruksmekaniker -  
Lastbilstekniker – Andreas Sjöberg 
Industri-, maskin- och verkstadsteknik 
Automationstekniker – Wilhelm von Heide-
ken, Adrian Bentland 

CAD-tekniker – Viktor Gustafsson 
CNC-operatör(fräsning) – Emil Björnerman 
Svetsare – Joakim Carlsson 
Elektroniktekniker -  
Industrielektriker – Johannes Johnsson 
Robottekniker - 
Social & personlig service 
Frisör – Olivia Jonsson 
Hudterapeut – Lovisa Petri 
Kock – Gustav Leonhardt 
Servitris – Hannah Forsberg 
Undersköterska – Fanny Saxberg 

Succé för  
Euroskills 2016
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Det var många utställare på EuroSkills. 
En välbesökt monter var Liseberg där 
man fick köra travrace. En annan 
populär utställare var projektet ”Sätt 
färg på Göteborg” där man fick testa att 
sparmåla deras 
logotype, små oranga 
pratbubblor. Maria 
Jönsson, Erling 
Zandfeld och deras 
medarbetare hade 
fullt upp från morgon 
till kväll. Maria 
berättar att 1100 
personer målat 
logotype och vimplar 
som kommer ingå i 
det 21 kilometer 
långa konstverk som kommer knyta ihop 
Göteborg när staden firar 400 år, år 
2021.

”Sätt färg på Göteborg” är ett färg- 
och sysselsättningsprojekt som bedrivs av 
bland annat Måleriföretagen i Väst, 
Framtidenkoncernen, AkzoNobel, 
Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och 
delfinansieras av Svenska ESF-rådet och 
Allmäna Arvsfonden. Projektet erbjuder 
människor i utanförskap att rusta upp 
sin egna stadsdel och samtidigt få en 
utbildning i måleriet som skriker efter 
arbetskraft. Deltagarna erbjuds en 
3-stegslösning där första steget är en 
prova-på-utbildning i måleri. Steg 2 är 
att man erbjuds en vuxenutbildning och 
steg 3 är att man erbjuds en lärlingsan-
ställning i ett av projektets fadderföretag.

– Det är ett fantastiskt projekt där mer 
än 40 ungdomar sedan i maj har fått en 
måleriutbildning och är en del av 
projektet, säger Maria Jönsson, informa-
tionsansvarig för Sätt färg på Göteborg.

Hotellreceptionist – Evelyn 
Piros 
Konst, kreation & mode 
Florist – Anna Karlsson 
Mode- & kläddesigner -  
Grafisk designer – Ester Wikström 
Visual merchandiser/dekoratör – Johanna 
Hansson 
Informations- & kommunikationsteknik 
Webbutvecklare – Eric Norman 
IT-specialist – Adrian Flodell, Anton Söder-
berg

EUROSKILLS
EuroSkills 2016 arrangeras på uppdrag 
av WorldSkills Europe av WorldSkills 
Sweden, Göteborg & Co och Svenska 
Mässan. Nationella och lokala parter 
samarbetar och leds av Göteborg & Co. 
WorldSkills Sweden är ett trepartsam-
arbete mellan LO, Svenskt Näringsliv 
och Staten via Utbildningsdepartemen-
tet, Skolverket och Myndigheten för 
Yrkeshögskolan. WorldSkills Sweden är 
ansvariga för tävlingen.

PRESENTATIONSYRKEN
3D spelutvecklare 
Vattenreningstekniker 
Betongkonstruktion 
Entreprenörskap 
Inredningsdesigner 
Sjöfart 
Halmtaksläggare 
Yrkesförare 
Butikssäljare

Gothia towers. De flesta av de tävlande har 
egna coacher och från Yrkeslandslaget har 
lagledarna Sofia Sjöström och Jonas Ivman 
hjälpt till med allt praktiskt för att de 
tävlande helt ska kunna koncentrera sig på 
sina tävlingsuppgifter.

Hur gick det då?
Efter tre dagars tävlande var det på 
söndagen den 4 december dags för 
pampig avslutsceremoni med högtidlig 
prisutdelning. Svenska europamästare 
blev industrielektriker, Johannes Johnsson 
och hudterapeut, Lovisa Petri. Silverme-
daljer erövrade lastbilstekniker, Andreas 
Sjöberg och hotellreceptionisten, Evelyn 
Piros. VVS-installatör Patrik Eriksson och 
murare Daniel Carlsberg vann bronsme-

dalj. Nationsligan vann Österrike före 
Finland och Frankrike. Sverige hamnade 
på sjätteplats med sina 6 medaljer och 
hela 11 hederspriser . Till bästa svenska 
prestation utsågs industrielektriker, 
Johannes Johnsson och till bästa presta-
tion på hela Euroskills 2016 utsågs den 
fenomenala målaren Lisa Janisch från 
Österrike.

– Vi har på ett fantastiskt sätt genom-
fört det största EuroSkills-evenemanget 
hittills, sett till antal deltagare. Samtidigt 
har vi synliggjort yrkesskicklighet och 
yrkesutbildningarnas möjligheter på ett 
besökarvänligt sätt, avslutar en nöjd 
Tommy Hellström.   

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson / Viktor Fremling 

”Sätt färg på  
Göteborg”  
på EuroSkills

Daniel Carlberg, Murare.

Richard Andersson, Plåtslagare. Olivia Jonsson, Frisör.
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Den 1-3 december avgjordes Måleri-EM under EuroSkills 2016 på Svenska 
Mässan i Göteborg. Vår svenske målare, Emil Eriksson från Rättvik, gjorde 
upp om mästartiteln i konkurrens med tolv andra duktiga målare från Europa. 
Det var damernas år i år. Segrade gjorde Lisa Janisch från Österrike med 
 Charlotte Martin från Schweiz på andra plats och fransmannen Julien Lair på 
tredje plats. Fenomenala Lisa Janisch fick också ta emot priset ”Best in 
Europe” för EuroSkills bästa prestation.

Startskottet för tävlingen gick klockan 
nio, torsdagen den 1 december och då 
väntade 18 timmars intensivt målande 
fördelat på tre dagar. Här gällde det att 
planera tiden på bästa sätt för att hinna 
med en fri dekorationsmålning, tapetse-
ring, målning av snickerier och dörr, 
färgnyansering, bildöverföring och 
schablonering. Arbetsupplägget var fritt, 
men tapetseringen skulle vara klar första 
dagen. Just tapetseringen är svenske Emil 
Erikssons favoritmoment. Han var cool 
och började sätta första våden när det 
återstod cirka 90 minuter av första dagens 
tävlingstid. Emil började dagen med att 
lägga tid på snickerimålning och dörr 
samt påbörja den fria dekorationen med 

en gipsrelief av Scandinavium. Alla 
tävlande börjar lite olika och flera var 
artiga mot arrangörslandet och vävde in 
den svenska flaggan i sin dekoration.

Efter lunch andra dagen genomfördes 
en hastighetstävling med en färgnyanse-
ring som skulle utföras utifrån ett givet 
mönster. Här var Tysklands Johann Seifert 
snabbast. Emil valde att gå på säkerhet 
för att få ett perfekt resultat och brydde 
sig inte om de få poäng som hastighets-
momentet gav. Han gjorde färdigt sin fria 
dekoration som kompletterades med en 
natthimmel med stjärnor och fina färger. 
Emil fortsatte med dörren, men fick 
problem med färgrinning då två lager 
målades för tätt inpå varandra. Fortfa-

rande återstod mycket på bildöverföring-
en.

– Vi har planerat att han ska kunna 
jobba koncentrerat med bildöverföringen 
dag tre istället för att hoppa runt mellan 
momenten, men nu blir det full fart med 
dörren till att börja med i morgon, säger 
Andreas Gärdin-Hyttsten, coach för Emil 
och en av experterna som dömer tävling-
en, efter tävlingens andra dag.

Övriga tävlande jobbar på. Det var 
intressant att se hur olika alla planerade 
sina jobb och spännande hur de fria 
dekorationerna växer fram.

Rafflande tredjedag
Det går att ta på spänningen när man 
kommer in på tävlingsarenan den tredje 
dagen. Tävlingen ska avgöras idag. 
Kommer man hinna i tid? Flera yrken har 
ett antal tävlingsuppgifter som ska klaras 
av med deadlines efter hand. Måleriet är 
ett av de yrken som sträcker sig över 
samtliga dagar och det är först nu som det 
går att se vilka som kommer få svårt att 

Österrikiska målaren bäst  på hela EuroSkills

LIsa Janisch, Österrike. Fr.v Andreas Gärdin Hyttsten, coach och Emil Eriksson.

Lisas fria dekoration.
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Bildöverföringen som alla skulle göra. Här ses 
Lisa Janisch.

På målarnas tävlingsområde träf-
far vi Per Nimér, färgexpert och 
designchef på Akzo Nobel som 
sponsrar tävlingen med färg. 
Han berättar att varje tävlings-
deltagare får en bestämd mängd 
färg som de sedan ska blanda 
till de kulörer som ska använ-
das. Skulle färgen ta slut får de 
inget mer.
– Vilket otroligt arrangemang och 
vilket intresse alla visar! Det är 
roligt att se hur folk jobbar i olika 
länder, vilka verktyg de använder 
och hur de väljer att lägga upp 
jobbet, säger Per som är nöjd 
med att elva av tävlingsmålarna 
målar med Nordsjö till vardags.
Vi undrar hur det kommer sig 
att Akzso Nobel väljer att stötta 
detta evenemang.
– Vi vill att alla besökande ung-
domar ska se att Europas bästa 
målare målar med Nordsjö, ler 
Per Nimér.

Österrikiska målaren bäst  på hela EuroSkills

RESULTAT MÅLERI-EM
1. Lisa Janisch, Österrike
2. Charlotte Martin, Schweiz
3. Julien Lair, Frankrike
4. Jordan Jeffers, England
5. Johann Seifert, Tyskland 
6. Rick Rekers, Nederländerna
7. Riho Lehismets, Estland 
8. Mari Lappalainen, Finland
9. Dávid Vilmos Fata, Ungern 
10. Emil Eriksson, Sverige
11. Valerina Balvanova, Ryssland
12. Romeo Ancuta, Belgien
13. Tomaz Oder, Slovenien

Nordsjö  
sponsrar  
Måleri-EM

klara tiden. Tyvärr är Emil en av dem. 
Han kämpar på bra och räddade upp sin 
dörr på ett fantastiskt sätt, men hade 
tyvärr kommit för långt efter med 
bildöverföringen. Emil slutar på tionde 
plats i tävlingen.

– Jag är trots allt nöjd. Alla moment 
förutom bildöverföringen gick bra, men 
det är frustrerande när man märker att 
tiden springer iväg. Det har varit en grym 
upplevelse och stäm-
ningen i Yrkeslandslaget  
har varit på topp, 
berättar Emil efter 
tävlingen och fortsätter;

– Nu är det bara att 
ladda om inför VM-
kvalet i Stockholm 
19-20 januari. Jag har 
lärt mig massor och 
hoppas såklart på att ta 
mig hela vägen till Abu 
Dhabi.

En som jobbade 
säkert, metodiskt och 

extremt fokuserat var Lisa Janusch från 
Österrike. Likt en konstnär hade hon 
arrangerat sina penslar och små färgpyt-
sar som hon blandade färgerna i. Hon var 
tidigt klar och hela eftermiddagen den 
sista dagen kunde hon bara finjustera och 
fylla i allt hon gjort. Vi noterade att hon 
frekvent använde linjalen när hon 
jobbade med bildöverföringen vilket 
kanske är ett tips inför VM i Abu Dhabi 

nästa år. 
Eoropamästare i 

måleri 2016 blev Lisa 
Janusch, tvåa kom 
Charlotte Martin från 
Schweiz som också 
jobbade säkert och 
metodiskt och trea kom 
fransmannen Julien Lair 
som länge höll oss på 
halster innan hans fria 
dekoration i form av ett 
vikingaskepp blev klar.

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson

Valerina Balvanova, Ryssland. Charlotte Martin, Schweiz.

Frankrikes fria dekoration. Finlands fria dekoration.

Emils fria dekoration.
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MåleriföretagenPå gång 
inom

Svenska Målareförbundets förhandlings-
chef Peter Sjöstrand tar upp viktiga frågor 
inför nästa års kollektivavtalsförhand-
lingar. Jag välkomnar en dialog redan nu. 
Det kan bidra till att förhandlingarna 
kommande vår blir så väl förberedda som 
möjligt. Min förhoppning är att vårt 
meningsutbyte ska föras i en positiv 
anda där vi försöker förstå 
varandra. Jag önskar också att 
vårt samtal om branschens 
utmaningar inför förhandling-
arna ska föras utan hot om 
konflikt.

Sjöstrand framför att Målare-
förbundet vill värna branschens 
ackordslöner. Även Måleriföretagen vill 
att möjligheten att använda ackordslöner 
ska finns kvar. Om detta är vi alltså eniga.

Det vi är oeniga om är vilka företag 
som ska betala för de mätningar av ytor 
som görs inför ett jobb för att fastställa 
ackordet. I dag utförs mätningar av 
Målerifakta AB, ett företag som ägs 
gemensamt av fackförbund och arbetsgi-
varorganisation.

Vår fackliga motpart Målareförbundet 
vill att alla företag ska betala för mät-
ningarna, som en skatt på de anställdas 
lön (för närvarande 1,812 procent). 
Företagen i måleribranschen vill i stället 
att det är de företag som beställer 
mätningar av Målerifakta och använder 
ackord som ska betala för dessa mätning-
ar. Det vore mer rättvist, tycker vi. De 
som använder tjänsten ska betala för den. 
Företag som inte använder tjänsten bör 
slippa betala för den.

Av branschens 1 423 företag som har 
anställd personal använde en tredjedel 
(484 stycken) mätning för att fastställa 
ackord någon gång under 2015. Två 
tredjedelar av företagen betalade således 

för ett system med mätningar som de 
aldrig använde.

Ordningen med att företag som inte 
använder mätningar ändå betalar för dem 
är kostsamt för branschen. Bara 2015 
betalade företagen in över 40 miljoner 

kronor för en tjänst som de inte 
använder. Det är onödiga 

kostnader som hindrar 
dessa målerier från att 
utvecklas och anställa fler.

Måleriföretagen värnar 
den svenska modellen. Vi 
tycker att det är bra med 

en ordning där fack och 
arbetsgivare enas om avtal 

som anger villkoren för hela 
branschen. För att denna modell ska 
upprätthållas är det viktigt att vi gemen-
samt ser till att kollektivavtalen upplevs 
som attraktiva och rättvisa – både för 
anställda och företag.

Jag är orolig för att obligatoriska 
kostnader för tjänster som inte används 
gör att fler företag kan komma att avstå 
från att ansluta till kollektivavtalet. En 
mer rättvis ordning där de företag som 
använder ackordmätningar är de som 
betalar för dessa mätningar skulle stärka 
kollektivavtalet och rättvisan mellan olika 
målerier.

Måleriföretagen kommer att söka 
dialog med Målareförbundet inför nästa 
års avtalsförhandlingar om hur branschen 
kan utvecklas med en bibehållen möjlig-
het till ackord och med mer rättvisa 
mätavgifter. Jag ser fram emot dessa 
samtal och hoppas att de ska resultera i 
kollektivavtal som är bra både för 
medarbetare och företag i måleribran-
schen.

Stefan Olsson, förhandlingsordförande,  
Måleriföretagen i Sverige

Den 15–16 november träffades Målerifö-
retagens ledarskapsnätverk Framtids-
gruppen på Rånäs Slott utanför Stock-
holm. Temat för mötet var ledarskap och 
nytt för året var att programmet delats i 
två delprogram. Ett VD-program och ett 
arbetsledarprogram. 

Detta visade sig vara ett framgångsrikt 
koncept eftersom det på så vis blir lättare 
att hitta ett bra innehåll i programmet, 
oavsett om man är ny eller erfaren i 
rollen som chef. De 50 deltagarna fick 
lyssna till föreläsningar och delta i 
workshops för diskutera och svara på 
frågorna:

Både ackord  
och ökad  
rättvisa

Tydligare mål och bättre  ledarskap i fokus för Framtidsgruppen

Debattartikel publicerad i tidningen  
Arbetet den 28 oktober 2016
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Ökat bostadsbyggande och allt 

tuffare produktionskrav ställer 

höga krav på chefer på alla 

nivåer i byggbranschen. 

Dessutom vill alla medarbetare 

ha en bra chef, men vad innebär 

det att vara en bra chef?  

n Måleriföretagen driver sedan 

många år ledarskapsnätverket 

Framtidsgruppen och vi satsar 

stort på att utveckla de som har 

ledande befattningar hos våra 

medlemsföretag. Vi vill utveckla 

chefer och i förlängningen bidra 

till att medlemsföretagens 

ledarkompetens och affärsman-

naskap stärks. 

n Under de år Framtidsgruppen 

funnits har programmet varit 

både omtyckt och välbesökt. 

Flera av deltagarna har gått 

vidare i karriären från arbetsle-

dare till företagsledare. Detta 

tycker vi är jättekul! Måleriföre-

tagen utvecklar nu Framtidsgrup-

pen till att innehålla två 

delprogram, ett VD-program och 

ett arbetsledarprogram. På så 

vis hoppas vi kunna erbjuda 

innehåll som ska passa alla 

– oavsett var man befinner sig 

i sin utveckling som chef, om 

man varit med länge eller är ny 

i gruppen. 

n VD-programmet riktar sig till 

dig som är i företagsledande 

befattning eller liknande och 

Arbetsledarprogrammet riktar 

sig till dig som är arbetsledare. 

Båda programmen genomförs 

parallellt, vid samma tillfälle, så 

att möjligheterna till erfarenhets-

utbyte programmen emellan blir 

så stor som möjligt.

KONTAKTA OSS

Om du själv eller någon kollega 

är intresserad av Framtidsgrup-

pens möte och vill ha mer 

information ber vi dig kontakta 

Jonas Lindberg, jonas.lindberg@

maleriforetagen.se.

Tydligare mål och bättre  ledarskap i fokus för Framtidsgruppen
n Hur gör jag för att analysera mitt 
företags verksamhet så att jag kan fatta 
välgrundade beslut?
n Hur gör jag för att ta fram trovärdiga 
mål? Hur utvärderar och anpassar jag 
målen utefter rådande läge?
n Hur kommunicerar jag mina mål med 
medarbetarna? Hur får jag dem att tro 
på och arbeta efter målen?
n Hur värderar jag mina affärsrelationer?
n Kan jag genom ett aktivt, situationsan-
passat ledarskap bidra till att förbättra 
företagets resultat?

Under höstens träff samarbetade 
Måleriföretagen med Lundaföretaget 

Danji vars medarbetare i många år 
arbetat med chefs- och affärsutveckling. 
Programmet bestod av utbildning, enskilt 
arbete och inspiration och deltagarna 
lämnade Rånäs fyllda med mycket ny 
energi, nya kontakter och erfarenheter. Vi 
ser fram emot att se resultatet av arbetet 
framöver!   

Nästa möte med Framtidsgruppen blir 
i Stockholm, den 21-22 mars. Om du 
själv eller någon kollega på företaget är 
intresserad av att delta så tveka inte att 
kontakta din lokala projektledare eller 
Måleriföretagens ansvarige för Framtids-
gruppen, Jonas Lindberg.

Chefer får 
hjälp att  
utvecklas

1. Arne Svensson (Stock-
holm), Tord Smetana 
(Umeå).
2. Jonas Lindberg, Sven-Erik 
Söderblom (Stockholm) och 
Staffan Andersson (Kristi-
anstad).
3. Johan Stureson (Knis-
linge), Victor Schöön 
(Malmö) och Håkan Nordahl 
(Linköping).
4. Tinne Ingesson (Linkö-
ping), Niklas Malja (Malmö) 
och Tobias Kjellgren (Luleå).

1

2

3

4
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MåleriföretagenPå gång 
inom

n 4 väggar AB, Stockholm
n Kvibergs Måleri AB, Partille
n Milessons Måleri AB, Malmö
n Roger Pierrou Måleri AB, Torsåker
n Stefans Måleri, Frändefors
n Trivs Måleri i Helsingborg AB, Helsingborg
n Utrans Målerientreprenad AB, Uttran

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen Sverige

Som medlem kan du alltid 
ringa vår jour för arbets-
givarfrågor. Telefonnum-
ret hittar du på vår webb, 
maleriforetagen.se

STEFAN NIKLASSON driver Stefans 
Måleri i Frändefors. Medlemmar sedan 
två månader tillbaka:
Vi kände oss i behov av en stark organisa-
tion som vi kan vända oss till med frågor 
och för att få råd vid förhandlingar av olika 
slag. I dag gäller det 
att vara uppdaterad 
och ha tillgång till 
snabb support. 
Försäkringarna som 
tecknas kollektivt ger 
en helt annan trygghet 
än de privata företags-
försäkringarna som 
finns att tillgå. Tidigare 
hade vi endast hängavtal med facket.
Medlemskapet i Måleriföretagen ger en helt 
annan stabilitet och möjlighet till expert-
hjälp om det skulle behövas. Den omfat-
tande kursverksamheten ger också bra 

möjlighet till kompetensutveckling inom 
olika områden som rör verksamheten.

Jag kommer att försöka gå på träffar som 
anordnas för att dryfta olika problem och 
möjligheter med kollegor. Vid knepiga 
förhandlingar hoppas jag på hjälp. Även 
att besvara eller upprätta skrivelser från 
olika myndigheter. Dagens företagare har 
så mycket mer att tänka på än att jobba 
på som vanligt och jag räknar med hjälp 
att utvecklas som målarmästare.

JONAS ANDERSSON, Kvibergs Måleri AB 
i Partille, utanför Göteborg. Medlemmar 
sedan ett par månader tillbaks: 
Jag har drivit måleriföretag i runt 20 år och vid 
många tillfällen känt behovet av stöd och 
hjälp från en stark organisation. Hängavtal 
har jag haft hela tiden men med ökande krav 
på de flesta områden inom företagande så 

var tiden mogen att 
trygga upp verksamhe-
ten genom att söka 
medlemskap hos 
Måleriföretagen i 
Sverige.

Möjlighet att vara med 
och påverka och ta del 
av information från/till 
branschen. Jag har redan goda erfarenhe-
ter av support från lokalavdelningen i 
Göteborg och hoppas på en utveckling av 
kontakterna. Kurserna som vi har 
möjlighet att följa kommer jag att 
använda mig av. Juridiska frågor av 
elementär art är viktiga att ta till sig, 
liksom förhandlings- och anbudsteknik. 
Vanligtvis är vi 6-7 anställda och vi 
omsätter över 7 miljoner kronor. Det 
innebär ansvar och hårt arbete med 
ständigt nya frågor som kräver sin 
lösning. I det läget känns det bra att 
kunna lyfta på luren och få direkta svar 
på angelägna frågor.

Allt fler måleriföretag har sökt sig till Måleriföretagen i Sverige. Vi kontak-
tade två av dem för att höra om varför de gått med och deras förväntningar 
om medlemskapet.

Allt fler blir medlemmar

God Jul
& Gott Nytt År
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jotun.se
JOTUN Spackel – Utvecklat av målare för målare

SPECIELLT 
FÖR TÄTA 
UNDERLAG.

 Minimalt med porer
 Goda påföringsegenskaper

 Goda fyllnadsegenskaper
 Suverän slipbarhet

JOTUN Spackel Medium plus är en produkt 
med tydliga fördelar som är unik i sin 
kategori. En specialprodukt för spackling av 
tidigare målade ytor. 

-JotunProff_SparkelMediumPluss_ann_A4.indd   1 01.07.16   14.38
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Årets Gesällbrevsutdelning i Blå Hallen 
avslutade den omfattande praktiska och 
teoretiska utbildningen. Stockholms 
Hantverksförenings ordförande Stefan Fritz-
dorf höll sitt fjärde välkomsttal och 
framhöll speciellt deras främsta uppgift. Att 
främja hantverkskunnande, yrkesutbildning 
och skicklighet att jobba med sina händer. 
”Handen är människans yttre hjärna” är ett 
fint gammalt citat som han gärna förstärker 
handens betydelse med. I tider då många 
vurmar för akademiska studier får vi inte 
glömma den oumbärliga hantverksskicklig-
heten. För vem skall bygga våra hus, laga 
våra bilar, klippa och sköta håret eller 
överhuvudtaget utföra alla sysslor som 
kräver kunskap och handlag? Hantverks-
skickligheten kommer säkert att omvärderas 
när verklighetens krav inte blir tillgodo-
sedda.

Den emotsedda utdelningen av gesäll-
brev och medaljer vidtog. Ur Stefan 
Fritzdorfs hand fick de duktiga gesällerna 

ta emot utmärkelserna. De 25 gesällerna 
som i år fick betyget 4,5 på den 5 gradiga 
skalan erhöll den lilla silvermedaljen. För 
att få den sällsynta stora silvermedaljen 
och högsta betyget 5 krävs mycket stor 
yrkesskicklighet. De tre som belönades för 
den bedriften var: Anders Anell Båtbyg-
garyrket, Sara Ljunggren Handvävaryrket 
samt Julia Greek Möbelsnickaryrket. 
Titeln Årets gesäll gick till Emma Arons-

son inom Floristyrket. Förutom äran fick 
hon också Stockholms Hantverksföre-
nings stipendium på 20 000 kronor. Hon 
presenterades av Sandra Lindvall, 
styrelseledamot i Stockholms Hantverks-
förening. 

Gesällernas tacktal avslutade den första 
avdelningen. 

Särskilda bestämmelser
Mästarbreven (63 stycken) delades ut av 
Stefan Fritzdorf och Anki Gullback, VD 
Sveriges Hantverksråd. För Mästarbrev 
krävs skicklighet och erfarenhet. Minst sex 
år i yrket och kunskaper i bokföring och 
kalkylering. Varje yrke har också särskilda 
bestämmelser som skall uppfyllas.

Kvällens konferenciär Isabelle McAllis-
ter avslutade med att önska alla gesäller 
och mästare fina framgångar inom sina 
yrken.

Text och foto:  
Per Hansson

Högtidlig ceremoni i Stadshuset

1. Alexandra Svensk.

2. Emelie Friberg, högsta betyg 
på sitt gesällarbete av målarna  
och Liten belöningsmedalj samt 
Mats Larsson som också fick 
Liten belöningsmedalj.

3. Fredrik Torén fick också Liten 
belöningsmedalj.

4. Madicken Olveby.

5. Högtidlig inmarsch av alla 
gesällerna och mästarna i 
Stadshuset.

GESÄLLER I MÅLARYRKET
MELLAN 2005 OCH 2016
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Smart Prime
– ett smartare sätt
att grundmåla.

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

• Extremt bra vidhäftning

• Övermålningsbar efter en timme 

• Torkar till en hård yta

• Extra dryg

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

Recoat 45 minutes

Dries in 15 minutes

SHELLAC BASE

Interior use

High Hiding/
Seals all stains

Sticks to all surfaces
without sanding

Use with all paints

Recoat in 45 minutes

Methylated spirit 
cleanup

• Mycket goda spärrande egenskaper

• Lätt att slipa 

• Fäster på alla ytor, obehandlade som målade

annons-SmartPrime_A4.indd   1 2015-09-28   15:10
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JMs projekt Bergrumsgaraget i Stockholm 
har nominerats till Årets Bygge 2017 av 
tidningen Byggindustrin och Svensk 
Byggtjänst. 

Bergrumsgaraget öppnade i januari 2016 
med 1 022 parkeringsplatser för bilar. 
Trygghet och säkerhet har varit ledorden i 
omvandlingen av den tidigare anläggningen 
och lagret för Vin & Sprit AB. 

Tillsammans med Janark Arkitekter AB 
har JM anpassat bergrummen med ljus- och 
färgsättning som omsorgsfullt valts för att 
skapa trygghet och underlätta orientering. 
Hela garaget har mobiltäckning och musik 

spelas centralt i varje bergrum samt vid 
utgångar. Måleriarbetet utfördes av TPM 
Industrimålning AB.

Bergrumsgaraget har med sin enorma 
storlek, 47 000 kvadratmeter fördelat på 15 
plan och tillfartstunnlar eller 235 000 
kubikmeter, och komplexitet ställt stora 
krav på logistik och samordning. Det har 
exempelvis varit drygt 50 olika delentrepre-
nörer involverade i projektet som dessutom 
har samordnats med de pågående huspro-
jekten i området. Bergrumsgaraget vann 
Stockholm Byggmästareförenings ROT-pris 
2016. 

– Jag hoppas kunna hjälpa alla 
mindre byggföretag ska kunna 
få betalt för de ändringar de 
utför, utan att det blir diskus-
sion, detta genom att de via en 
mobilapp enkelt kan dokumen-
tera och förklara för kunden vad 
som behöver göras och varför” 
säger Tobias Melin den första 
vinnaren av Stipendiet till 
Douglas Lithborns minne.

För att som byggare kunna få betalt 
för de ändringar som alltid uppstår i 
samband med byggnation så krävs 
god dokumentation. Kunder är 
beredda att betala för ändringar och 
tillägg om det är tydligt vad som ska 
göras eller har gjorts. Idag finns 
inget bra och enkelt stöd för små 
byggföretag att dokumentera 
ändringarna så att kunden kan 
förstå dem och vara beredd att 
betala för dem.

Tobias Melin hade under 5 år 
egen målerifirma där han lärde sig 
mycket om de hårda krav som finns 
på en entreprenör. . 

–  När jag hade målarfirma var det 
alltid tjafs att få betalt för ändringar, 
även fast kunden själv bett om att 
till exempel får en extra vägg målad 
när vi ändå var där,  säger han.

Utifrån dessa erfarenheter har han 
tagit fram designen för ett enkelt 
dokumentationsstöd till de små 
byggföretagen. De gör en skiss el-
ler fotograferar med telefonen, 
lägger till ändringskostnaden, 
beskrivande text och trycker sänd. 
Kunden får då direkt i sin mejl en 
lättförståelig beskrivning av vilken 
förändring som behöver göras och 
till vilken kostnad. Därefter kan 
kunden ta ställning till om hen vill 
ha förändringen gjord eller ej. 
Tobias har i oktober 2016 fått 50 
000 kr från Douglas minnesfond för 
att kunna starta ett aktiebolag som 
kan ta denna idé till en färdig 
produkt. Redan nu har Tobias star-
tat sajten ataarbeten.se där man kan 
anmäla sig om man vill vara med på 
den första testningen av funktio-
nerna i telefonen. 

Aktuellt
  Enkel ÄTA-Hantering med  
  nyutvecklad mobilapp  

Bergrumsgaraget nominerat 
till Årets Bygge 2017

Alfort förvärvar QPT och blir marknadsledare 
inom måleriverktyg. Satsningen ska ge många 
positiva förändringar och bli en frisk fläkt för hela 
måleribranschen. I och med förvärvet förstärker 
Alfort sin kompetens och kapacitet inom måleri-
verktyg ytterligare samtidigt som man stärker sina 
positioner i Finland och Norge. QPT omsätter 56 
MKR och har 11 anställda i Jönköping.

Alfort förvärvar QPT 
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Jörgen Forsell har tillsammans med 
Lindbäcks tagit fram en egen unik lösning 
för hur tackspacklingsflödet ska fungera. 
Upphandlingen gäller flödet från att ett 
innertak är färdigtillverkat till att det 
ligger ett färdigmålat innertak på bostads-
volymen. 

– Vi spacklar taken före montering av 
tre anledningar. Bättre säkerhet, kvalitet 
och leverans där säkerhet kommer först. 
Målaren slipper nu stå och jobba med 
händerna ovanför axlarna genom att 
vrida taken till stående position, berättar 
Ola Magnusson, projektledare för nya 
produktionsanläggningen. 

Höj och sänkbara arbetsställningar gör 

att målaren kommer åt att spackla och 
måla hela taket utan att behöva kliva upp 
på bockar eller sträcka sig. Kvaliteten är 
också förbättrad genom ett specialverk-
tyg, en spacklebox, vilket ger Lindbäcks 
ett bättre underlag för målningen. Både 
under spackling och vid målning belyses 
taket med ett släpljus för att se att alla 
ojämnheter och märken tagits bort. 

– Vi tillsätter ingen värme under 
torkningen, torkningen får istället ta sin 
tid vilket gör att resultatet blir bättre. Vi 
kan montera i monteringsflödet och får 
bättre leveranssäkerhet. Genom att göra 
ytbehandlingen och torkningen innan 
flödet av bostadsvolymer kan vi montera i 

volymen istället för att vänta på att den 
ska torka, berättar Ola Magnusson.

Förflyttningen av taken ska ske så enkelt 
och automatiserat som möjligt och all 
förflyttning sker utan att man ska behöva ta 
i den behandlade ytan. Linjen hämtar 
automatiskt rätt tak till målaren och där 
förflyttning sker stängs hela området för att 
minska risker för personskador. 

–  Vi har arbetat fram flera olika 
alternativ på flödet. Vi valde till slut 
alternativet som gav bäst materialflöde till 
arbetsstationerna. Intill arbetsställning-
arna kommer ett blandarrum att finnas 
för blandning av spackel och material tas 
till arbetsställningarna via den intillig-
gande truckgången. Arbetsgruppen på 
Lindbäcks har analyserat hur vi arbetar 
idag och testat att spackla och torka på 
olika sätt i befintlig fabrik i Öjebyn inför 
upphandlingen. Nu ser fram emot att gå 
in i nästa fas med Forsell Maskin och 
börja projektera och bygga denna linje för 
takspackling tillsammans, berättar Ola.

Ny linje för takspackling 
till Lindbäcks nya fabrik

Lindbäcks utökar sin produktion med investering av en helt ny anläggning på 
Haraholmen i Piteå. Målsättningen är att anläggningen ska bli Europas mo-
dernaste för produktion av flerbostadshus. Tidigare har vi berättat att det blir 
Rejlers som levererar den nya montagelinjen och nu är det klart att det blir 
ett annat företag från norr, Forsell Maskin från Skellefteå, som fått uppdraget 
att leverera den nya linjen för spackling av innertaken. Ett avtal som omfattar 
8,5 miljoner kronor. - Det är roligt att få vara med från början och få förtroen-
det att ta fram och leverera till ett sådant uppmärksammat och stort projekt 
som Lindbäcks nya produktionsanläggning, säger Jörgen Forsell, VD Forsell 
Maskin.
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I slutet av januari kommer du, Emil 
Eriksson och Malin Arkelöw göra upp 
om den åtråvärda biljetten till Yrkes-
VM i Abu Dhabi. Malin och Emil har vi 
träffat under hösten, men hur har du 
haft det sedan Måleri-SM i Malmö?

– Det har bara rullat på som vanligt sedan 
SM. Det var fantastiskt roligt att komma trea 
där.  Jag jobbar på som lärling på Sandå i 
Eskilstuna och hoppas vara klar efter 
årsskiftet. Det känns lugnt och det går bra. 
Hur lägger du upp träningen inför kvalet?
– Jag tränar när jag jobbar. När det kommer 
moment som ingår i tävlingen försöker jag 
fokusera lite extra och verkligen känna in 
varenda moment. Jag jobbar och planerar 
allt tillsammans med min handledare på 
Sandå, Dick Svallbring. Jag kan också, när 
jag vill, kontakta Andreas Gärdin-Hyttsten 
för att få hjälp. Jag kommer intensifiera 
träningen i slutet av december och januari 
och slipa på de moment som man inte job-
bar med till vardags; bildöverföringen och 
färgnyanseringen. Den fria dekoren kommer 
inte finnas med i kvalet.
Vilket moment skulle du säga är ditt 
svaga respektive starka?

– Mitt starka är nog tapetseringen som 
jag känner mig säker på. Mitt svaga är nog 
bildöverföringen just för att man inte gör 
det så ofta.
Hur gärna vill du åka till Abu Dhabi?

– Det skulle ju vara fantastiskt häftigt! 
Såklart vill jag det och jag kommer ge 
Malin och Emil en fajt om platsen.

Lycka till, Nathalie, önskar vi  
på Målarmästaren!

Tre restauranger och en hudvårdsbutik 
kämpar om segern i Guldstolen, Sveriges 
Arkitekters pris för bästa inredningsar-
kitektur. Några tydliga trender i 
Inredningssverige 2016 är lokala uttryck 
och omsorg om detaljer. Arkitektur 
används också allt mer som ett profil-
skapande verktyg för olika verksam-
heter.  

Med Guldstolen vill Sveriges Arkitek-
ter belöna en nyligen färdigställd 
inredning. Miljön ska ha högt konstnär-
ligt, innovativt värde samt vara funktio-
nell och välgestaltad. I år är samtliga 
nominerade projekt placerade i storsta-
den – tre i Stockholm och ett i Göte-
borg. Sammanlagt besökte juryn ett 
50-tal projekt runt om i landet.

Hallå där,  
Nathalie  
Andersson!

De kan vinna Guldstolen

DE NOMINERADE PROJEKTEN:
n Aesop SoFo, butik, Stockholm
Arkitekter är Fredric Benesch SAR/MSA och 
Katarina Lundeberg SAR/MSA MAA på In 
praise of shadows, byggherre Aesop.
n Bar Central, Stockholm
Arkitekt är Fredrik Stenberg A/MSA på 
Uglycute, byggherre Vinomati.

n Koka, restaurang, Göteborg
Arkitekter är Johan Olsson samt arkitekter 
SAR/MSA Per Bornstein och Andreas Lycke-
fors på Bornstein & Lyckefors Arkitekter, 
byggherre Restaurang Kock & Vin.
n Luzette, restaurang och butik, Stockholm
Arkitekt är Jonas Bohlin SIR/MSA, bygg-
herre Svenska Brasserier.

Snabbare etablering av nyanlända
Regeringen vill att nyanlända 
personer i Sverige snabbt ska komma 
ut på en arbetsplats som är relevant 
för individens utbildning, erfarenheter 
och intresse. Samtidigt råder det brist 
på arbetskraft i många branscher, de 
får nu hjälp med kompetensförsörj-
ningen genom att Arbetsförmedlingen 
och branscherna tillsammans skapar 
snabbspår för att underlätta för 
nyanlända att etablera sig på 
arbetsmarknaden.

Följande branscher har anmält 
intresse av att arrangera snabbspår:
n Svenska Målareförbundet tillsam-
mans med Måleriföretagen i Sverige. 

n Fastighetsanställdas förbund 
tillsammans med Fastigo, KFO och 
Almega Fastighetsarbetsgivarna.

n HRF tillsammans med Visita.

n Sveriges Byggindustrier tillsam-
mans med Sveriges Ingenjörer, 
Unionen och Ledarna.

n Energiföretagens Arbetsgivar-
förening tillsammans med Ledarna, 
SEKO, Svenska Elektrikerför- 
bundet, Sveriges Ingenjörer och 
Unionen.

n EIO tillsammans med Svenska 
elektrikerförbundet.

n Sveriges läkarförbund tillsammans 
med Vårdföretagarna, Vårdförbundet, 
SKL och Fysioterapeuterna.

n SKL tillsammans med Akademiker 
Alliansen, Akademikerförbundet SSR, 
Fysioterapeuterna, Kommunal, 
Läkarförbundet, Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund, Vision och 
Vårdförbundet.
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Samsung fortsätter att 
expandera inom träning och 
hälsa med lanseringen av 
Gear Fit2 och Gear IconX. 
Båda produkterna är 
designade för en aktiv livsstil 
och innefattar funktioner så 
som en avancerad lokalise-
ringsteknik och en fristående 
musikspelare som ger 
användaren en optimal 
upplevelse.

Både ljud och design kan anpassas 
på Custom Street hörlurarna. Med 
den interaktiva Sound Slider-funk-
tionen så kan basåtergivningen 
justeras i tre nivåer så att ljudet 
passar för den genre av musik som 
spelas upp. Med utbytbara 
tillbehör så kan utseendet på 
hörlurarna ändrats på ett 
ögonblick. Rek. utpris är 1299:-

Custom Street  
hörlurarna från  
beyerdynamic

Drivlinan i LC 500 är Lexus 
högvarviga 5,0-liters V8 sugmotor 

med 473 hästkrafter och ett vridmo-
ment på 527 Nm. Den är kopplad 

till en nyutvecklad 10-växlad 
automatlåda, som växlar lika snabbt 
som en konventionell dubbelkopp-
lingslåda. Det ger osedvanligt goda 

prestanda för en fyrsitsig kupé: 
0–100 km/tim på mindre än  

4,5 sekunder. 

LEXUS LC 500

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

  Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

2111
Målningsarbeten i  
nybyggnader  112 112 112 112 112 114 114 115 115 115 115 115 

       113c*

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

       113c*

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

       111c*

*c = Indextal för bestämning av basmånadens indextal för anbud angivna t.o.m. 26 april.
Källa: Byggindex
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Den Småländska 
arbetskraften.
Den bästa arbetskamraten är inte den du tror. 

Den är den med mjuk och följsam borst, bra spänst 

och hög färgupptagning. Det är den med ett rostfritt 

bleck och ergonomiskt skaft. 

Där har du din bästa arbetskamrat. Någon att 

lita på som alltid levererar när du kräver ett perfekt 

slutresultat. 

Vi kallar det för Småländsk arbetskraft. Du kallar 

det för pensel. Hur som helst så hittar du penslarna 

och våra andra måleriverktyg hos välsorterade färg-

butiker över hela landet. 

Vår erfarenhet är din trygghet

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

Samsung Gear VR har skumkudde för ett bekvämt använ-
dande. Den tryckkänsliga plattan, med vilken man styr Gear 
VR, har förbättrats och ger nu användaren ännu bättre 
kontroll när man tittar på film, spelar eller njuter av mer 
expermimentellt material så som 360-video. 
Med Samsung Gear 360 fångar du omgivning-
en från alla synvinklar utan att missa något. 
Gear 360 är utrustad med två fisheye-linser, 
som båda har en 15 megapixel bildsensor. Det 
möjliggör högupplöst, 360-graders videomate-
rial som även stödjer 30 megapixels stillbilder.

Samsung Gear S3 kommer i två olika utföran-
den, modellerna Frontier och Classic. Gear S3 
har inbyggd GPS. Med den inbyggda högtala-
ren kan du svara på samtal direkt via klockan 
när du har händerna upptagna med annat och 
tack vare ett internminne på 4 GB kan lagra 
musik direkt i klockan. Tillsammans med 
Bluetooth® Low Energy och en batteritid på 
4-5 dagar. Gear S3 är damm- och vattentålig. 
Även utrustad med ett specialglas vilket gör den 
tåligare och minimerar risken för repor.

Nya Peugeot 5008 SUV är utrustad med den senaste 
generationen Peugeot i-Cockpit, som erbjuder föraren 
massvis av innovativa och väldesignade detaljer. Ovanför 
den kompakta ratten finns en 12,3 tum head up-display 
som med hjälp av elegant grafik presenterar all nödvändig 
information. Den 8 tum stora pekskärmen ovanpå 
mittkonsolen samlar inställningar och funktioner som är 
användbara för föraren. Sju smakfullt utformade vipp-
knappar erbjuder dessutom snabb tillgång till ofta 
använda funktioner; radio, aircondition, navigation, 
telefon, inställningar, appar och varningsblinkers.

Nya Peugeot 5008 SUV

ÅRETS JULKLAPP – VR-GLASÖGON

God Jul  
och Gott Nytt År 

önskar  
redaktion och annonsavdelningen på  

tidningen Målarmästaren 
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Alcro Designers inredningskollektion (ad.inredningskollektion) är en komplett samling 
bas- och accentfärger. Tidigare bestod inredningskollektionen av samtliga AD-kollektio-
ner och drygt 250 kulörer. För att underlätta för konsumenten har Alcro valt att skala 
ner på antalet och koncentrera utbudet till de allra populäraste kulörgrupperna. Bakom 
urvalet står inredningsarkitekter, kulörexperter och trendspanare.

VINRÖD OCH ROSA  
Den vinröda kulörskalan, gärna i kom-
bination med rosa, har kommit starkt 
under hösten. Från den stickade tröjan 
till fåtöljen – den rosa färgskalan som 
tidigare enbart förvisats till barnrummet 
syns nu överallt. 

BLÅ  
Även blått fortsätter att vara en mycket 
stark kulörtrend. Blått passar vår nord-
iska stil och vårt nordiska temperament. 
Blått är också en fördelaktig kulör i 
kombination med gula metaller såsom 
mässing och guld samt till ljusa skinnde-
taljer och trärena ytor. 

GRÖN 
Den gröna trenden, som innefattar såväl 
ljusa mintgröna nyanser som dova bu-
teljtoner, växer sig starkare. En lugn och 
naturlig färgskala speglar konsumentens 
medvetenhet och där har grönt en fort-
satt given plats. Grönt kombineras med 
fördel ihop med naturmaterial som kork, 
obehandlat trä och ljust skinn. 

GREIGE
Greige är den perfekta kombinationen av 
grå och beige och färgsätts med fördel 
ton i ton, tillsammans med accenter 
såsom brända rödtoner, mörkt trä och 
grafiska mönster.

PLANEX EASY FRÅN FESTOOL
Den 1 december presenterade Festool 
sin nya Planex Easy. Tack vare den låga 
vikten och flexibiliteten i ”nacken” är 
det enkelt att slipa med maskinen i alla 
lägen utan ansträngning. Med den 
avtagbara dammborsten slipar den 
ända ut till kanten. Planex Easy har 
utrustats med en extra mjuk slipplatta 
som anpassar sig följsamt till vägg- och 
takytorna. Maskinen börjar säljas i 
Sverige den 1 mars 2017.

NY BORRSKRUVDRAGARE  
FRÅN HITACHI
Hitachi lanserar ny batteridriven 
borrskruvdragare med kolborstfri 
motor och den nya teknologin RFC 
som förhindrar vridning 
av maskin vid 
fastkörning.

Maskinen 
levereras med 2 stycken 
5,0Ah Li-ion batterier, 
snabbladdare med kylfläkt, 
stödhandtag och stapel-
bar förvaringsväska.

ALCRO LANSERAR INREDNINGSKULÖRER

Produktnytt

HULTAFORS LIBELLA 2000
Det röda huset som endast är 310 mm 
långt kan användas på egen hand i 
trånga utrymmen. Men den stora 
nyttan är möjligheten att skapa ett 
vattenpass i många olika längder 
genom att montera på förlängnings-
skenor. Då kan Libella 2000 bli hela 
3100 mm vilket gör att långa ytor kan 
kontrolleras vara i våg.
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Elcometer 500 är en helt ny 
typ av skikttjockleksmä-
tare som mäter ytskikt 
på betong med 
ultraljud och är 
därigenom helt 
oförstörande till 
skillnad från befintliga 
metoder på marknaden. 

Elcometer 500 har en 
robust och ergonomisk design 
och har ett mycket enkelt gränssnitt med 
svenska instruktioner som lätt hjälper dig 
att snabbt komma igång.  Det är möjligt att 
göra punktmätningar eller skanna över en 
yta med mer än 140 mätningar i minuten 
vilket ger hög noggrannhet, reproducerbara 
värden samt att den spar tid. Mätaren är 
försedd med bluetooh vilket gör det lätt att 
föra över lagrade värden till PC eller 
mobiltelefon.

Masterpiece  
från Intrade

En bombastisk kollektion inspirerad av 
de holländska renässansmålarna. Fylliga 
blommor på djupt mörka eller klassiskt 
krämfärgade bakgrunder, matcha med 
enfärgade i t ex mättade vinröda eller 

midnattsblå toner med guldstänk. Finns i 
flera färgställningar tillsammans med 

stilfulla ränder ton i ton. Pampiga 
väggbilder som tagna från ett galleri  

på ett museum. Det är en  
mäktig kollektion med härliga  

höstfärger.

Caparol lanserar som första färgtillverkare en modern 
dispersionsfärg för vägg- och takmålning baserad på 
förnybara råvaror.  Genom att ersätta fossil råvara med 
förnybar i början av produktions-processen enligt den så 
kallade Biomassbalans-metoden – utvecklad av BASF och 
certifieringsinstitutet TÜV Süd – kan man ersätta binde-
medlet i IndekoGeo med en 100% biomassbalanserad 
dispersion. Tack vare användning av ett erkänt certifie-
ringssystem garanteras hållbarheten av biomassan.

Omställningen till förnybara råvaror leder till minskade 
utsläpp av växthusgaser samtidigt som man minskar 
användningen av jordens resurser. IndekoGeo är därmed 
den första moderna dispersionsfärgen som utvecklats för 
att aktivt bidra till ett minskat ”carbon footprint”. 
Övergången till förnybara råvaror är nödvändig för en 
hållbar utveckling. 

IndekoGeo är en matt vägg- och takfärg av premium-
kvalitet.

Sto har utvecklat en systemlösning som förhindrar 
att skadliga emissioner, som till exempel ra-
don, samt fukt tränger upp via golvbeläggningen.

Golvsystemet kan användas vid såväl renovering 
som nyproduktion samt vid konvertering av 
industribyggnader till bostäder eller kontor.

Två extra moment (limning och applicering av 
spärrskikt) krävs jämfört med traditionell golv-
läggning, men i gengäld erhålls ett permanent 
skydd mot emissioner.

Första förnyelsebara  
dispersionsfärgen i Sverige

SUNDARE INOMHUSMILJÖ 
UTAN EMISSIONER OCH FUKT

SKIKTTJOCKLEKSMÄTARE  
FÖR YTSKIKT PÅ BETONG

WIBE LADDERS  
LANSERAR NY 
TRAPPSTEGE FÖR  
PROFFS
Nu har Wibe Ladders 
uppdaterat sin gamla 
storsäljare 55P. De 
nya stegfronterna är 
släta utan några 
kanter som skär in i 
benet när man lutar 
sig mot dem. Nya 
greppvänliga 
sidoprofiler gör 
stegen smidig att 
bära, dessutom är de 
anodiserade för att 
inte svärta ner händer 
och kläder. Högt 
placerad hylla ger bra 
stöd och den är place-
rad långt fram så att 
hela plattformsytan 
kan utnyttjas.
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Produktnytt

PRODUKTKATALOG

Sher-Cryl HPA-High Performance 
Acrylic Golden Gate Orange

NY KATALOG FRÅN M&P
M&P Paint & Coatings befinner sig i 
ett expansivt utvecklingsskede och 
lanserar nu sin mest omfångsrika 
katalog sedan 
starten 1996.

Sortimentet har 
blivit mer 
heltäckande med 
ett flertal helt nya, 
innovativa 
varumärken. En 
mängd spän-
nande nyheter 
introduceras från 
ledande tillverkare som Sherwin-
Williams, Zinsser, Purdy och Rust-
Oleum – för att nämna några. Här 
finns allt som behövs för att lyckas 
inom måleri och ytbehandling.

Några exempel på nyheter är 
Rust-Oleums RockSolid-serie som 
erbjuder golvbeläggningar. Ett annat 
exempel är Smart Strip från Dun-
rond, en avancerad färgborttagare 
som också är pH-neutral. 

I början av november lanserades 
Boråstapeter kollektion framtagen i 
kreativt samarbete med designern Emma 

von Brömssen. Man vill instinktivt 
stryka med handen över mönstren 
och känna hantverket, penseldragen, 
de tunna skisslinjerna och skrap-
ningarna som skapar den varma 
ombonade känslan hos mönstren i 
Soft Feelings.

LYXIGT MATT FASAD PÅ HUSET 
MED NORDSJÖ SUPERMATT
Matta färger gör att saker verkar 
avlägsna, djupare och mer naturliga 
eftersom de inte reflekterar ljuset. Nu 
ska även bostaden 
smälta in i omgivning-
en. Matt fasadfärg är 
en produkt som i 
första hand riktar sig 
till den innovativa 
publiken.

FESTOOL EXCENTERSLIP
Den kompakta enhandsslipen ETS 
125, med 2 mm sliprörelse, är den 
ergonomiska enhandsmaskinen för 
bästa möjliga ytkvalitet, vid slut- eller 
finslipning. Vikten på bara 1,1 kg gör 
maskinen perfekt för lodräta ytor och 
arbeten över huvudhöjd.

HÖSTENS NYA  
SKJORTOR FRÅN  

SNICKERS WORKWEAR
De nya skjortorna erbjuder samma 
höga standard av funktioner och 

komfort som man förväntar sig av 
Snickers Workwear. Skjortorna är 
enkla att matcha och kombinera 
med de olika produktfamiljerna – 

klassiskt snygga, men med en 
modern twist.

Eco Nature är en skandinavisk, 
fjäderlätt och naturligt lekfull 
kollektion som är resultatet av ett 
mycket omsorgsfullt hantverk.

Naturens små underverk tar en 
självklar plats i kollektionen. 
Vidsträckta dimmiga berg, tunna 
löv från en alm, lätta fjädrar och 
marmorerade stenar. Den skandina-
viska naturen mixat med nya, 
spännande och urbana uttryck är 
framträdande i Eco Nature. 
Kollektionen består av 14 mönster i 
flera olika färgställningar.Soft Feelings 

ECO WALLPAPER  
LANSERAR NATURE
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Varm och torr 
arbetsmiljö, 
365 dagar om året

RN kroken är en patenterad lösning/konsoll 
för upphängning av presenning på 1 och1½ 
plans hus. Enkelt och snabbt monteras
presenningar på husets långsida och gavel 
och ger ett tätt skydd mot väder och vind.

0456-501 96      www.rnkroken.se

Här är vi som vet hur man gör!

Öppettider 
mån– fre: 
06:00–16:00 
norensfärg.se

Yrkesbutiken öppen för alla

FLINKS KAN 
FESTOOL Bromma • Globen 

Hornsberg • Sätra • Täby
08-13 12 10 • www.flinks.se

Wagner Spraytech växlar upp med ny 
säljare i Sverige. Anders Bergstedt 
kommer att ansvara för hela Sverige till 
att börja med. Fokuset kommer att ligga 
på målerifackhandeln och deras proffs 
kunder.

RIALTO
I tapetkollektionen Rialto 
rör vi oss genom årets 
olika årstider. Kollektio-
nens botaniska mönster 
fångar charmen, magin 
och nyanserna i varje 
årstid där vackra magno-
lior, slingrande blomrank-
or och rofyllda trädmotiv 
utgör kollektionens 
tapetmönster. Färgpaletten 
går från milda ljusa 
pastelltoner till mer dova, 
djupa kulörer. 

LEVANDE
Kollektionen Levande, är 
som namnet antyder, en 
livfull tapetkollektion med 
grafiska mönster i 
moderna nyanser! Tapeter 
med asymmetriska motiv, 
geometriska former och 
raka linjer mixas med 
lekfulla mönster inspire-
rade av flora och fauna. En 
modern tapetkollektion 
som andas retro! Levande 
består av 9 mönster i flera 
färgställningar.

COLLEGE
Ready, steady, go! Med 
tapetkollektionen College 
förflyttas du till den 
amerikanska college 
världen. Klassiska 
old-school mönster  
mixas med cool tapetde-
sign och det är enkelt att 
få till ett sportigt rum med 
vintage-känsla! College 
består av 14 mönster i 
flera färgställningar plus 
fototapeter.

Wagner förstärker  
säljorganisationen

NYTT FRÅN 
MIDBEC
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Stockholm
Färgcenter
Tomtebogatan 14

Vasastan
Stockholm 

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

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla  
hälsar er välkomna!

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

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

Annonsera i 

Yrkesbutiken

eller Måleriguiden!

Ring 08-347690

eller mejla till 
per@malarmastaren.se

Annonsera i 

Yrkesbutiken

eller Måleriguiden!

Ring 08-347690

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

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

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

 www.nordwind.se

     Lätt!

f

Färgtillverkare

k

Konsultuppdrag/Data

f

Fönsterrenovering

l

Liftar

k

Kassor och kassasystem

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

Tel: 023-70 57 40, Fax: 023-351 48
www.faluvapen.com

Effektiv  
marknadsföring

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

Effektiv  
marknadsföring

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

CARLSSON & CO AB 
Falkenberg

Tel 0346-845 30 • Fax 0346-102 01
www.carlsson-co.se

NYA OCH BEGAGNADE

SKYLIFTAR, FRÅN 12 M

mästaren
MÅLAR

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!

Pris- & Lathundsboken 
(online för: dator/mobil/läsplatta)

Telefon: 08-776 30 90
E-post: support@malerirad.se

www.MaleriRad.se   www.MrAnbud.se   www.MrPlanering.se

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90
www.MåleriRåd.se

Kalkyl / mängdsystem

Målerivärderingstjänst

Offert / anbudstjänst

Projekt / tidrapportering

Utbildning

Måleri prisböcker

Konsult / 
kalkyluppdrag

www.tellomaskin.se  •  info@tellomaskin.se
08-590 750 35

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest attraktiva kalkyler,  

kalkylprogram, installation med utbildning!

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

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
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

MÅLARE!
Var rädd om din hälsa!
Frisk, tempererad luft i ditt jobb förbättrar 
ditt välbefinnande. Dessutom blir torktiden 

kortare och jobbet snabbare färdigställt.
Wind-Box med sina 4 funktioner 

ger dig friskluft hela tiden, tar bort den 
förbrukade luften, värmer inkommande luft 

och torkar mycket effektivt.

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

s

Stegar och ställningar

v

Ventilation

HÅLLARE FÖR  
EASY-UP TAPETER

Svensktillverkad i borstat, rostfritt stål.

Återförsäljare: A Theorins Måleri
0705-44 10 88, Broaryd 

För extra skarpa färgkanter!

For best results.

T

Tejp och maskering

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

Vi för ett brett urval av:
• Ådrings- & marmoreringsverktyg
• Konstnärs- & dekorationspenslar

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

Tel: 0158-313 70 • Fax: 0158-314 70
E-mail: penslar@gnestapenseln.se
Hemsida: www.gnestapenseln.se

p

Penslar och spacklar mm

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

Välkommen!
Flex Scandinavia AB
Telefon: 054-52 20 00
www.flexscandinavia.se

1400 W. Många 
tillbehör. Finns 
med Ø125 eller 
Ø150 mm 
slipplatta.

SlipA och polerA
Trä, lackade ytor, 
sten och metall. 

SuprAFlex | Se 14-2
Gör ditt jobb enklare och snabbare!

målarmästaren_58x80mm.indd   1 2015-08-21   12.58

Proffsens val

Ligg kvar i sängen
en stund till!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu
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Festool

Festool
Flex

Airlessco

Airlessco

Miljöbänkar, filter 
& spaltmedel

Box 8004, 141 08 Kungens kurva, Besök: Bolmensvägen 47
Tel: 08-88 56 80, E-post info@greiffab.se, www.greiffab.se

AIRLESSCO LP 400

AIRLESSCO TS 1500

AIRLESSCO LP 500

AIRLESSCO SL 800

AIRLESSCO MP 18

AIRLESSCO LP 600 AIRLESSCO LP 700

AIRLESSCO SL 1100

Sure Stripe 4550

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  205 Bar

Kapacitet:  1.75  Lit. / Min.

Motor DC:  0.5 Hk

Elanslutning: 230 V

Vikt:   19 Kg

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  227 Bar

Kapacitet:  4.7  Lit. / Min.

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  205 Bar

Kapacitet:  2.0  Lit. / Min.

Motor DC:  0,5 Hk

Elanslutning: 230 V

Vikt:   19 Kg

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  227 Bar

Kapacitet:  3  Lit. / Min.

Tekniska data

Utförande:  18 V Batterispruta

Tryck:  138 Bar

Vikt:   2.9 Kg

Laddtid:  45 - 75 Min

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  205 Bar

Kapacitet:  2.5  Lit. / Min.

Motor DC:  1 Hk

Elanslutning: 230 V 

Vikt:   34 Kg

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  205 Bar

Kapacitet:  2.8  Lit. / Min.

Motor DC:  1 Hk

Elanslutning: 230 V

Vikt:   34 Kg

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  227 Bar

Kapacitet:  4  Lit. / Min.

Tekniska data

Utförande:  Transportvagn

Tryck:  207 Bar

Motor DC:  5.5 Hk

Motor DC:  2.20 Hk

Elanslutning: 230 V 

Vikt:   59 Kg

Motor DC:  1.25 Hk

Elanslutning: 230 V

Vikt:   61 Kg

Motor DC:  1.25 Hk

Elanslutning: 230 V

Vikt:   64 Kg

Elanslutning: 230 V

Vikt:   97 Kg

Basic - maskiner för alla  
ändamål och tillfällen

Enkla, smidiga, lättskötta  
och robusta!



Läs mer på www.hagmans.com

GOLVMÅLNING 
FÖR ALLA MILJÖER

Golvfärg 1K
• Diffusionsöppen
• Kulörbeständig
• Ytor in- och utomhus

INDUSTRI • LAGER • GARAGE • BALKONGER • TRAPPOR

Golvfärg EP-V*

• Diffusionsöppen
• Kemikaliebeständig
• Brukstid 2 timmar

*Med Hagmans Golvfärg EP-V kan du måla på 
nygjuten betong efter en vecka!

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

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm


