
Nr 1/2019 • Årgång 58

Medlemsorgan för Måleriföretagen i Sverige

Ljus och färg i nya  
Nationalmuseum

Tillbaka efter 30 år
FAR OCH SON

Formexmässan
FÄRGPSRAKANDE REPORTAGE



Proffs. För proffs.
För dig är det säkert ingen överraskning. En bra transportbil tar dig inte bara från A till B. 
Den driver hela företaget. Hos Mercedes-Benz ställer vi upp med ett lag som skapats för att 
prestera – oavsett om det handlar om kubikmeter, hästkrafter eller kronor och ören. Det ger 
en skillnad som märks. Inte minst på sista raden. Välkommen till Mercedes-Benz.

Bilarna på bilden är extrautrustade. ¹Paket Business: Finansiell Leasing via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, 6 000 mil, restvärde 40 %, 1:a förhöjd avg. 30 %, rörlig ränta (augusti 2018) inkl. 
Service Complete. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Mercedes-Benz Finansknuten Försäkring i samarbete med If Skadeförsäkring (publ). Citan 109 Fighter Lång, 
kontantpris 136 900 kr; Vito 109 CDI Star, kontantpris 222 900 kr; Sprinter 211 CDI Fighter, kontantpris 248 500 kr; X250 d 4MATIC PROGRESSIVE Edition 319 900 kr.
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OMSLAGSBILD: 
Under mer än fem år 
har Nationalmuseum 
varit stängt för reno-
vering. Larsson 
Örnmark Måleri har 
gjort målningsarbe-
tena som ställt stora 
krav på hantverks-
skicklighet. Nu står 
besökarna i kö för 
att få uppleva 
museet.
Foto:  
Per Hansson
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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

en 1 oktober 2018 bildades Arbetsmarknadens EU-råd mellan Svenskt 
Näringsliv, LO och PTK i syfte att på ett bättre och långsiktigt sätt 
tillvarata de gemensamma intressen som finns beträffande arbetsmark-
nadsfrågor på EU-nivå.

Måleriföretagen är som medlemmar i Svenskt Näringsliv engagerade och drivande 
i alla frågor som gynnar den professionella måleribranschen och ger medlemsnytta 
till våra företag. En viktig del i detta arbete är naturligtvis villkoren i våra kollektiv-
avtal och vikten av att äga frågorna på en nationell nivå inom ramen för det vi 
kallar den ”Svenska Modellen”. 

Inom Svenskt Näringsliv är vi också en del av Byggsektorn, tillsammans med Sve-
riges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Glasbransch-
föreningen samt Plåt & Ventföretagen. Så när Måleriföretagen i höstas utsågs till 
representant för byggsektorn i Arbetsmarknadens EU-råd blev vi förstås glada. Det 
är ett uppdrag som innebär både ansvar och möjligheter.

Vi verkar alltid för att vara i framkant för våra medlemsföretag och även att som 
bransch vara ett föredöme inom vår sektor. I en tid där villkoren för företagande 
tillsammans med villkoren för arbetsmarknaden är viktiga för en fortsatt ekono-
misk tillväxt i ett större perspektiv, så är det både angeläget och roligt att vi som 
organisation är med och påverkar. Kollektivavtalen måste fortsatt ha en stark för-
måga att åstadkomma konkurrensneutralitet och reglera anställningsvillkor. Det 
förutsätter att parterna gemensamt hävdar, och utvecklar, sitt ansvar för regleringen 
av förhållandena på arbetsmarknaden.

Den statliga inblandningen i regleringen av arbetsmarknaden måste vara begränsad, 
både på nationell och europeisk nivå, samt förutsätter att parterna agerar långsik-
tigt och balanserat med ömsesidig insikt om och respekt för intressemotsättningar 
parterna emellan.

Arbetsmarknadens EU-råd är ett bra exempel på hur vi som parter kan agera och 
samverka inom ramen för vår gemensamma partsmodell när vi identifierat ett behov 
av att bevaka och tillvarata våra intressen på EU-nivå. I en komplex och allt mer 
globaliserad värld som påverkar ett litet exportberoende land som Sverige så måste 
vi vara steget före hela tiden.

Måleriföretagen ser det som viktigt att vara aktiv i de föreningar och samman-
slutningar som vi är medlemmar i och där det ytterst också gynnar våra medlems-
företag. När våra respektive paraplyorganisationer Svenskt Näringsliv, PTK och LO 
träffar viktiga överenskommelser och tar ansvar ser vi det som naturligt och viktigt 
att ställa upp och bidra med det vi kan, för vår sektor och för våra medlemsföretag.

EU-rådet har haft sitt första konstituerande möte precis innan årsskiftet och nu ser 
vi fram emot att det kommer tjäna sitt syfte på ett bra sätt. Det finns många utma-
ningar för oss parter beträffande arbetsmarknadsfrågor både på nationell nivå och 
på EU-nivå men nu har vi ett instrument att använda.

D

Arbetsmarknadens EU-råd – ett sätt för 
arbetsmarknadens parter att tillvarata 
gemensamma intressen på EU-nivå 
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Färg och lim blir dyrare
Höjda råvarupriser och en svag svensk krona gör att 
flera färg- och limtillverkare höjer sina priser. 

Strax innan jul aviserade Bostik att de höjer sina priser 
med mellan sju och nio procent med hänvisning till 
ökande råvarupriser och logistikkostnader. I mitten av 
januari hörde även Tikkurila av sig till sina kunder och 
berättade att de höjer priserna på varumärkena Alcro, 
Beckers och Tikkurila med drygt två procent den första 
april. Även de anger de ökande kostnader för råvaror som 
skäl.

Flera andra färgtillverkare som Målarmästaren har varit i 
kontakt med bekräftar att de ser samma utveckling.

– Höga råvarukostnader och en svag krona gör att kostna-
derna har ökat kraftigt och fortsätter öka för de flesta 
tillverkare i branschen. Vi har dock inga planer på att höja 
priserna i april, säger Per Törnqvist, marknadschef DAW 
Nordic (före detta Caparol).

– Även vi har under de senaste åren sett kraftigt ökade råvarupriser som påverkat våra 
priser. Hur råvarupriserna och våra priser utvecklar sig framöver har vi inget svar på 
idag, kommenterar Mikael J:son Lindhe, kommunikationschef på Akzo Nobel.

Årets utgåva är här:

Arbetar skydds
regler för 
bygg sektorn
Arbetarskyddsregler för 
byggsektorn utkommer 
varje år. Boken innehåller 
föreskrifter från Arbetsmiljö-
verket och lagar om arbets-
miljön som måste finnas 
tillgängliga på byggarbets-
platsen. Arkitekter och 
projektörer behöver också 
ta del av bokens innehåll.

Texterna är exakt återgivna 
med ändringar och kom-
mentarer inredigerade. 
Alla texter är giltiga från den 
1 januari 2019, men boken 
innehåller också utkomna 
författningar som träder i 
kraft senare.

 Sveriges största  
 arbetsmiljöutbildning  
 digitaliseras 
Nu lanseras den digitala versionen av 
den populära utbildningen BAM – 
Bättre arbetsmiljö. Nya eBAM kan 
genomföras på både dator eller mobil, 
där och när det passar. 

Syftet med eBAM är att lära sig 
arbetsmiljö från grunden, vikten av att 
samverka mellan chefer och skydds-
ombud samt hur man praktiskt 
arbetar med arbetsmiljöfrågor på den 
egna arbetsplatsen. Man får bland 
annat lära sig lagar och regler, men 
också att ställa rätt frågor, tolka 
situationer och att kommunicera på 
bästa sätt. Den riktar sig till chefer 
och skyddsombud och kan genom-
föras individuellt eller i grupp.

De totalt tretton kursavsnitten 
innehåller fakta, film och övningar. 
Varje avsnitt innehåller ett uppdrag 
där man tar reda på vad som behöver 
förbättras på arbetsplatsen. Upp-
dragen dokumenteras i en rapport 
och resultatet blir inledningen på en 
handlingsplan. Tack vare att övning-
arna utgår från den egna arbets-
platsen, istället för påhittade 
 situationer, har det egna arbets miljö-
arbetet kommit en bra bit på väg 
redan under utbildningen.

Precis som den vanliga klassrums-
utbildningen tar eBAM totalt cirka tre 
arbetsdagar att genomföra. Den ger 
samma kunskaper, men den görs på 
distans och anpassas efter den egna 
arbetssituationen. Att dela upp 
avsnitten på flera tillfällen är ett bra 
sätt att få tid till det praktiska arbets-
miljöarbetet mellan övningarna som 
ingår i utbildningen. En bonus med 
eBAM är att varje godkänd deltagare 
erbjuds två timmars personlig hand-
ledning med en arbetsmiljöexpert.

Utbildningen är framtagen av Prevent i 
samarbete med Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK. Den kan bokas på 
www.prevent.se.

Gamla ID06-kort spärras
20 juni 2019 upphör gamla kort-
standarden att gälla och då 
spärras samtliga kort av den 
gamla standarden även om det 
tryckta datumet på kortet anger 
ett senare datum. Se till att byta 
till de nya säkra ID06-korten 
redan nu. Under våren hålls kost-
nadsfria minimässor i Linköping, 
Karlstad, Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Luleå kring införandet 
av nya ID06.

NY  
BOSTADS- 
POLITIK 
BEHÖVS
En kraftigt växande befolkning, stor bostadsbrist och 
sjunkande byggtakt kräver bostadspolitiska samtal 
efter valet, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för 
Sveriges byggindustrier och Anders Hansson, Sve-
riges byggindustrier Gävleborg i en debattartikel. De 
förtydligar också ett antal punkter som de anser 
skulle förbättra bostadspolitiken. Bland annat före-
slår de att det ska bli ett förtydligat förbud mot kom-
munernas egna krav på byggteknik, en ökad transpa-
rens i kommunernas marktilldelning, 
subventionerande av bosparande och förändringar av 
fastighetsavgiften.

AKTUELLT



NYHET!
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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



  MÅLARMÄSTAREN 1/20198  

Färgmässa i Köln
Den 20 till 23 mars äger den återkom-
mande färgmässan ”Farbe, Aussbau und 
Fassade” i Köln rum. Hållbarhet och 
digitalisering är två av de stora trenderna 
man kan se där.

Under de tre dagarna kommer mässan, 
som hållits vart tredje år sedan 1972, 
växelvis i München och Köln, presentera 
såväl traditionella hantverks produkter 
som innovativa high-techprodukter.

Arrangörerna lovar 350 utställare från 24 
olika länder, karriäringångar, affärsmöjlig-
heter och ett nytt mässområde som har 
namnet ”Green Mobility” och specifikt 

erbjuder miljö-
vänliga alternativ. 
Där kommer också 
besökarna att 
kunna testköra och 
jämföra miljövänliga 
fordons alternativ. Det 
kommer också presenteras en 
hel del framtidsspaningar och forsknings-
resultat för besökarna på scenerna runt 
om på mässområdet.

Från Sverige ställer bland annat Hagmans 
Nordic och Auson ut.

Galaxen bygg utökar
Byggsektorns parter har tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan tecknat en ny överenskommelse 
för kompetensförsörjning inom byggsek-
torn. Galaxen Bygg får förtroendet att 
arbeta med alla målgrupper som står 
utanför arbetsmarknaden och bidra till att 
fler personer får arbete i byggsektorn.

Den nya nationella överenskommelsen 
innebär att samverkan i byggsektorn 
utökas till att även omfatta nyanlända och 
långtidsarbetslösa.

– Det är en väldig styrka att parterna i 
byggsektorn tillsammans med Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan gör en 
kraftsamling och tecknar den här överens-
kommelsen. På Galaxen Bygg är vi stolta 
över att få förtroendet att arbeta med alla 
målgrupper som står utanför arbetsmark-

naden och att bidra till att fler personer får 
arbete i byggsektorn. Överenskommelsen 
ger oss en större möjlighet att utveckla 
arbetet som vi har påbörjat med nyan-
lända och långtidsarbetslösa och att göra 
det i hela landet, säger Per Kågström, vd 
på Galaxen bygg.

De organisationer som undertecknat 
överenskommelsen är på arbetsgivarsidan 
Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen, 
Plåt och Ventföretagen, Glasbranschfören-
ingen, Installatörsföretagen och Maski-
nentreprenörerna, samt på arbetstagar-
sidan Byggnads, Seko, Målareförbundet 
och Svenska elektrikerförbundet. Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan är 
de myndigheter som är med och under-
tecknar överenskommelsen.

 Förändrad  
 arbetsgivardeklaration 
Nu har arbetsgivardeklaration  
på individnivå införts för landets 
alla arbetsgivare. De nya reglerna 
innebär att utbetalningar och 
skatteavdrag ska redovisas för 
varje betalningsmottagare varje 
månad. Därmed blir det lättare 
att upptäcka eventuella fel direkt.

– Från 
mitten av 
mars kan 
varje enskild 
löntagare se 
att arbetsgi-
varen har 
rapporterat 
in det skat-
teavdrag 
som gjorts 
till Skatte-
verket, säger 
Pia Blank 
Thörnroos, 
jurist på 
Skatte-
verket.

Uppgifterna kommer att finnas på 
Mina sidor på Skatteverket.se.

Det främsta syftet med arbetsgivar-
deklaration på individnivå och att 
lämna uppgifterna varje månad, är 
att minska andelen fel och fusk.

– De nya reglerna gör att vi får ett 
modernt och transparent system. 
När rapporteringen sker månadsvis 
blir det lättare att upptäcka fel 
 exempelvis i samband med personal-
liggarkontroller. Detta kan förväntas 
leda till att skattefelen blir mindre. 
Framöver kommer också fler myndig-
heter kunna ta del av de här upp-
gifterna, det i sin tur kan bidra till 
färre felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen, säger Pia Blank 
Thörnroos.

Från nu ska alltså alla företagare 
använda den nya tjänsten ”Arbets-
givardeklaration” i stället för den 
gamla tjänsten ”Moms- och arbets-
givardeklarationer”. Det gäller 
omkring 400 000 företag som har en 
omsättning på högst 40 miljoner 
kronor.

Pia Blank Thörnroos.
Foto: Jeanette Andersson

AKTUELLT



proffsverktyg
Vinn exklusiva

Nya fina priser 
varje månad!

Februari – Columbia Bazooka-set 
Mars – Columbia Box-set

April – Graco Ultra Max II 795

Köp valfria produkter från Nordsjö Professional A- och P-serien eller Xtreme 1. 
Registrera din tävlingskod på kampanjsidan och motivera vad du vill göra med 
tiden du sparar med rationella verktyg. Du får en kod i kassan varje gång du 
handlar och ökar därmed dina chanser att vinna! 
Tävlingen pågår mellan 14 januari till den 30 april 2019. 

Läs mer och tävla på:
nordsjoprofessional.se/tavling

Vinster till ett totalt värde  
av 125 000 sek.
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Efter att ha varit stängt för reno-
vering i mer än fem år lockar nu 
Nationalmuseum i Stockholm mång - 
dubbelt så många besökare som 
tidigare och visar tre gånger så 
många konstverk. Larsson Örnmark 
Måleri har gjort målningsarbetena 
och kan stolt konstatera att deras 
diskreta, men hantverksmässiga 
jobb lyfter konstupplevelsen till 
oanade höjder.

Så snart man kliver in genom portarna 
till Nationalmuseum slås man av att 
hela byggnaden lyser av klara färger. 
Konsten, lokalerna, belysningen och 
atmosfären – allting samverkar för att ge 
en total upplevelse som handlar om hant-
verkskunnande, omsorg om kulturarvet 
och att inget lämnats åt slumpen.

För drygt tre månader sedan öpp-
nades museet på nytt efter att ha varit 
stängt i drygt fem år och sedan dess har 
besökarna strömmat till. Man kan kon-
statera att på denna tid har lika många 
människor besökt museet, som under ett 
helt år tidigare.

– Det är ju fantastiskt att få vara med 
och göra ett sådant här jobb. Det är 
ju också lite speciellt att det är ett så 
offentligt hus och att man faktiskt får 
så mycket återkoppling på att jobbet vi 
gjort blivit uppskattat. Det har ju verk-
ligen blivit en succé, berättar Lars Sand-
berg, projektledare på Larsson Örnmark 
som gjort alla målningsarbeten.

Ett år för att tömma
Men besöksframgångarna 
har inte kommit av 
sig självt. Totalt har 
1,3 miljoner arbets-
timmar lagts ner på 
renoveringen, 3 000 
människor har varit 
involverade i arbetet 
och som mest har 280 
personer arbetat i huset 
samtidigt, varav 20 målare.

– Hela det första året efter att museet 
stängdes ägnades bara åt att tömma 
byggnaden. Man fick lyfta ut sak för sak 
och många föremål fick transporteras 

försiktigt i specialbyggda 
frigolitformar för att inte 

riskera att förstöras, 
beskriver Cecilia 

Brännvall, projekt-
chef på Statens 
fastighetsverk.

Hon och Lars 
Sandberg visar 
runt i de 21 000 

kvadratmeter stora 
lokalerna och pekar 

stolt ut de detaljer 

som visar vilka skickliga hantverkare 
som gjort arbetet. Larsson Örnmarks 
målare har utfört målningsarbetena som 
emellanåt är rent hisnande väl utförda.

– Här har vi arbetat med att få original-
träet och de nya ådringsmålningarna att 
smälta samman. Den här typen av ådring 
kallas ”långhalm” och passar bra för att 
den är diskret och det bör den vara för 
att man inte ska ta uppmärksamheten 
från konsten som besökarna har kommit 
hit för att titta på, berättar Lars Sand-
berg och visar hur nyinsatta innerfönster 
ådrats likt ek för att passa ihop med 
fönster bänkar och väggfoder av äkta trä.

– Och titta här! Cecilia Brännvall 
pekar på de trompe l’œil-målningar som 

Ljus och färg i nya 
Nationalmuseum

På museet vittnar allt om stort hantverkskunnande – såväl konsten som målningsarbetena, 
golvläggningen och färgsättningen är gjord av experter.

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
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finns längst ner på golvsocklarna i en 
korridor och som ger illusionen av att 
vara träarbeten.

– Det är de här detaljerna som gör att 
man känner att det här är ett hus med 
en väldigt speciell historia. Det finns 
många extremformer i huset och många 
yrkesmänniskor som blivit hänförda över 
speciella former och lösningar, fortsätter 
hon.

De skickligaste hantverkarna
Men även om mycket är märkvärdigt 
och udda med byggnaden så har de stora 
ytorna gjort att mycket av arbetet ändå 
har blivit rutinarbete. Lars Sandberg 
berättar hur han peppat sin personal för 
att ändå få dem att förstå det stora i att 
få vara del i den här renoveringen.

– Jag samlade dem vid ett tillfälle i 
början och sa ”när museet byggdes var 
det de allra skickligaste hantverkarna 
som fanns att få som gjorde jobbet, nu är 
det ni”.

Han dröjer också länge vid beskriv-
ningen av hur många lösningar och 
beslut har arbetats fram allt eftersom. 
Ett arbetssätt som han uppskattar när 
kunden väljer, till skillnad från att 
förhålla sig till en spikad arbetsplan. 
I ett hus med så stort kulturhistoriskt 
värde som Nationalmuseum, vill man 
dessutom bevara så mycket som det bara 

går av det ursprungliga och det har gjorts 
noggranna avvägningar när det gäller 
vad som kan sparas och vad som behöver 
göras om eller bättras.

– Det gör att en dörr som är i fint skick 
kanske bara behöver målas en gång, 
medan en annan kanske måste skrapas 
ren och spacklas innan den målas. Det 
har varit stor öppenhet och prestigelös-
het mellan hantverkare och tjänstemän 
och vi har fått vara med och säga vad vi 
tycker i många fall. Det gör att målarna 
också har blivit ännu mer engagerade när 
de fått vara med och hitta lösningar.

Vågade färgval
När det gäller själva renoveringen av 
byggnaden, har ägaren Statens fastig-
hetsverk haft sista ordet. Men när det 
kommer till färgvalen i de inre delarna, 
som väggar i utställningslokalerna till 
exempel, har hyresgästen National-
museum fått säga sitt. Just dessa val har 
väckt uppmärksamhet för sina vågade 
kulörer. Kycklinggult, bubbelgumsrosa, 
syrenlila och turkos – de starka färgerna 
sticker ut, men plockar upp det typiska 
i varje konstgenre och ger en häpnads-
väckande effekt.

– När museets personal valt sina färger 
förstod vi först inte hur de hade tänkt 
och blev minst sagt förvånade. Men när 
vi såg resultatet och samspelet blev vi 

helt övertygade om att de valt rätt, säger 
Cecilia Brännvall.

Vissa avvägningar har också fått 
göras under arbetets gång när det gäller 
materialval.

– En diskussion i målerikretsar har 
gällt valet av latexfärger på väggarna 
i utställningssalarna. Vi har valt att 
behålla en hel del av det måleriarbete 
som inte behövde göras om i salarna 
och då ville vi använda samma material 
som tidigare. Snickerier, väggar i övre 
trapphallen samt allt dekorationsmåleri 

Nationalmuseum
Efter nära tjugo års byggande stod National-
museum klart 1866. Arkitekt var tyske 
Friedrich August Stüler. Museet saknade 
länge elektricitet, det installerades först 
1931.

Nationalmuseums totala antal föremål 
uppgår till cirka 700 000.

Mellan 2013 och 2018 har Nationalmuseum 
varit stängt för renovering. Skanska har haft 
generalentreprenaden för renoveringen. 
300 förbyggda fönster har tagits fram och 
de publika ytorna i museet har ökat med 
cirka en tredjedel, genom att magasin, 
verkstäder och kontor har flyttats. Källar-
planet som inte var tillgängligt för besökare 
tidigare, har byggts om för serviceytor som 
förvaring, matsäcksrum och toaletter.

Cecilia Brännvall, Statens fastighetsverk och  
Lars Sandberg, Larsson och Örnmark måleri, är  
stolta över att ha varit med och genomfört arbetet.

Alla utställningssalar har  
sin egen färgsättning, vald  
utifrån de föremål som visas där.



Europas ledande spärrande vägg- och takfärg
Som Europas ledande spärrande vägg- och takfärg för behandling av
skador som t.ex. sot, vatten, nikotin och genomslag från kvistar har 
Renova Isotop kontinuerligt förbättrats utifrån den erfarenhet som vi 
får genom att samarbeta med professionella målare över hela Europa.

Hitta din närmaste återförsäljare på sigmacoatings.se

Vi  levererar  allt  för  
professionella  arbeten.

Sigma Coatings är ett av Europas ledande 
professionella färgmärken, med försäljning 
i de flesta länder i Europa. Vi är därför 
övertygade om att vi kan hitta en produkt 
som passar ditt projekt.
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Anzas verktyg på Nationalmuseum
Penslar, rollerskaft och spackelspadar 
– på nyrenoverade Nationalmuseum 
visas många av Anzas produkter upp i en 
unik prototyputställning.

I år fyller det svenska designföretaget 
A&E Design 50 år. Det firas med en 
utställning som bygger på den donation 
av handgjorda modeller och prototyper 
som Nationalmuseum fått som gåva av 
företaget. Bland prototyperna ses en 
stor mängd av Anzas produkter för måle-
ribranschen

Tom Ahlström och Hans Ehrich grundade 
A&E Design 1968 och har sedan dess 
formgivit en lång rad ergonomiska var-
dagsföremål för svenska och internatio-
nella beställare. Diskborsten 1230 för 
Jordan har exempelvis sålts i 67 miljoner 
exemplar. Den röda kölappsautomaten 
M80 för Turn-O-Matic är välkänd från de 
flesta snabbköp.

I utställningen visas prototyper, skisser, 
ritningar och färdiga produkter från det 
välkända designföretagets rika produktion.

är dock målat med linoljefärg, säger Lars 
Sandberg.

Livsomvälvande arbete
När huset byggdes för drygt 150 år 
sedan fanns inget elektriskt ljus. För att 
möta dagens behov har det behövts stora 
insatser och mycket planering för att 
ljussätta huset och utställningarna med 
moderna armaturer. Detsamma gäller 
andra teknikinstallationer som klimat-
anläggningar och säkerhet. Det krävs 
en uppmärksam betraktare för att se att 
takrosetterna i de vackra valven döljer 

både tillufts- och sprinkleranläggningar.
Till slut, framför arkitekterna Win-

gårdh och Wikerståls gigantiska kub 
av flätad, oxiderad mässing, som döljer 
såväl hisschakt som mycket av husets 
teknik, sammanfattar Cecilia Brännvall 
känslan när det jättelika arbetet med 
att totalrenovera ett av landets största 
kulturarv är näst intill klart.

– Det här har varit ett nästan livs-
omvälvande arbete att vara delaktig i, 
men väldigt roligt. Den stora utmaningen 
har varit att hitta balansen mellan att 
utveckla och bevara samt att värna 

omsorgen om detaljerna, konstaterar 
hon.

Nu återstår mest arkiveringsarbete 
och lite reklamationer som ska åtgärdas 
här och var. Även för Lars Sandberg har 
projektet tagit mycket tid och energi som 
nu ska läggas över på nya uppdrag.

– Det är alltid mycket pusslande för att 
få en smidig övergång till nya jobb för 
målarna, men vi har haft turen att få in 
andra projekt som gör att alla målare är 
igång på nya ställen, säger han.

Text: Lo Bäcklinder 
Foto: Per Hansson

Häpnadsväckande effekter har skapats genom att använda starka färger i många av salarna. 



www.tellomaskin.se
Här hittar ni:

Återförsäljare  •  Titanprodukter  •  Tillbehör 
Utbildningar  •  Uthyrning  •  Service  •  Med mera

Kontakta oss för en bekymmersfri framtid!
Tel: 08-590 750 35   •  info@tellomaskin.se

Bekymmersfri framtid
En bekymmersfri framtid för er  
målare når vi genom att utnyttja 
fördelarna i ett nära samarbete 
med er, våra partners och oss.  
Vi har tagit fram nya produkter, 
tjänster och samarbeten allt för 
att ni ska kunna koncentrera er  
på det som är er huvudsyssla, 
nämligen att måla!

Har vi väckt er nyfikenhet?
Kontakta närmaste Titan Partner 
eller ring oss så berättar vi mer.

Välkomna till en ny tid
Tello Maskin med Partners
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Tillbaka efter 30 år
Ganska precis 30 år efter att Tomas 
Lindblom, Björkstads dekorations-
måleri (numera Sandå måleri), var 
med och totalrestaurerade två 
trappuppgångar på Karlbergsvägen 
och Upplandsgatan, är han tillbaka 
igen. Nu tillsammans med sonen 
Nicklas Lindblom som gått i sin fars 
fotspår och också han är en 
passionerad och väletablerad 
dekorationsmålare.

Det är något extra flott och yrkesstolt 
över Tomas och Nicklas. Kanske är det 
de vita renässansinspirerade målar-
skjortorna med vida ärmar och skärp 
i midjan, som är sydda efter förebilder 
från Dramatens kostymförråd. Eller så 
är det passionen de har i rösten när de 
pratar om olika typer av marmoreringar 
och hur man åstadkommer de rätta 
effekterna. 

Det kan också vara det faktum att 
deras arbetsmiljö doftar av vätskor som 
inte längre är så vanliga på en arbetsplats 
– här doftar terpentin och olja. Men helt 
klart besitter de kunskaper som gör dem 
unika i branschen och eftertraktade av 
dem som vill satsa på traditionellt deko-
rationsmåleri.

Rekonstruktion av ursprunget
För 30 år sedan gjordes en stor restaure-
ring av de båda pampiga trapphusen som 
tillhör samma bostadsrättsförening och 
nu är det alltså dags att göra en rekon-
struktion av målningsarbetena. Det vill 
säga att göra om allt arbete fullständigt, 
enligt originalutförandet och noggrann 
dokumentation.

– Då gjorde vi en restaurering av ori-
ginalmålningarna som är från när huset 
byggdes 1903. Vi tog bort fyra, fem lager 
färg överallt för att blotta originalmål-
ningarna. Vi kunde bevara ungefär 20 
procent, resten fick vi måla nytt, berättar 
Tomas.

I den rekonstruktion som de gör denna 
gång, är det bland annat trapphusets 
marmoreringar och dörrarnas ådringar 
som Tomas och Nicklas gör. Kollegan Bo 
Hallensjö står för en stor del av under-
arbetet och tillsammans med ytterligare 
några kollegor har de arbetat i totalt tre 
månader med att färdigställa trapphuset. 

Arkitekt har varit Tomas Ekdahl och 
Tony Eriksson på Sandå har varit pro-
jektledare.

Upplärd av Alvar Björkstad
– Grundkulören är väldigt viktig för oss 
eftersom vi arbetar med laserande färger. 
Så här gör man för att få fram kärnan i 
ådringen, beskriver Nicklas och skruvar 
moddlaren över den rödbruna färgen och 
fördriver sedan allt ut åt kanterna.

Det är Tomas som är hans läromästare 
och enligt dem båda blir man aldrig full-
lärd utan utvecklas ständigt. Tomas själv 
är, tillsammans med sin tvillingbror Ste-
fan Lindblom, som dessvärre dog för ett 

par år sedan, upplärd av Alvar Björkstad 
som grundade företaget och var en nestor 
inom sitt område. 

Tomas har sedan vidare utbildat sig i 
Frankrike.

– När det gäller ådringen kan man 
lära upp många, men marmoreringen är 
svårare och kräver en helt annan känsla 
för färg och form, säger Tomas och 
visar hur man skapar illusionen av att de 
marmorerade partierna är uppbyggda av 
block genom att man skiljer delarna åt 
med grafitstreck.

Själv är han oerhört förtjust i marmo-
reringseffekterna och tycker att de passar 
in överallt.

Tomas Lindblom och Nicklas Lindblom har målarskjortor sydda efter förebilder från  
Dramatens kostymförråd.
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Björkstads dekormåleri
Startades på 1940-talet av Alvar Björkstad 
som varit anställd hos slottsmålaren och 
mästaren Ambrosius Palmquist. Han höll 
även kurser i ådring och marmorering för 
elever på Konst akademien, Konstfack och 
Konsthögskolan.

1987 sålde han företaget till Tomas Lind-
blom, tvillingbrodern Stefan Lindblom 
1987 och Fred Lindblad.

2012 förvärvades företaget av Sandå 
måleri och ingår idag i deras Märsta-
avdelning.

Tomas Lindblom
Målare sedan: 1975

Förebild i yrket: Per Malmén

Favoritmarmorering: Det är svårt att bara välja 
en sort. Jag tycker om möjligheten och utrymmet 
att utföra en kombination av flera sorter som 
kontrasterar varandra i färg och uttryck till en 
harmonisk helhet.

Favoritådring: Ek

Förutom att jobba gillar jag: Ett stort intresse är 
litteratur och älskar att dyka ner i en ny bok. Att 
skriva visor, spela gitarr och umgås med familj 
på landet är också något jag värdesätter högt.

Nicklas Lindblom
Målare sedan: 2003

Förebild i yrket: Per Malmén och Birger Persson 
bland andra.

Favoritmarmorering: Det är svårt att välja, 
men jag uppskattar de flesta sorter och dess 
karaktär i rätt miljö, då tjusningen är att få tona 
ner de mindre önskade dragen och framhäva 
det vackra.

Favoritådring: Valnötsrot

Förutom att jobba gillar jag: att umgås med 
min sambo, barn och vänner. Spela gitarr, jaga, 
träna.

– Marmorering funkar i alla miljöer, 
men man måste förhålla sig till omgiv-
ningen och hitta det som passar in. Det 
är ju också så med marmor att man inte 
kan kopiera den rakt av efter hur den ser 
ut, för då blir det för grällt och för stora 
kontraster. Dock är det viktigt att bibe-
hålla marmorsortens karaktär. Det finns 
olika skolor och de svenska mästarna på 
marmorering kring sekelskiftet, hade en 
stil som är lite kärvare, blekare och mer 
återhållsam, förklarar Tomas.

Viktigt med kompositionen
Han är en outsinlig källa till fakta kring 
hur man måste tolka den marmor man 
ska imitera.

– Kompositionen är också väldigt vik-
tig och att man varvar intensiva partier 
med mer lugna.

I mitten av januari drog Tomas, Nick-
las och Bosse de sista penseldragen i de 
båda trapphusen och de boende kunde 
njuta av att få sina pampiga trapphus ren-
sade från täckpapp och fullt tillgängliga 
igen. 

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Fr.v. Tony Augustsson coh Bo Hallensjö, 
arbetsledare för Sandå Björkstads 
Dekorationsmåleri.

Det doftar terpentin och olja i  
trappuppgången.
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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



Kolla gärna in oss på webben: www.maleriforetagen.se

Alviks Måleri – ett av våra medlemsföretag
Alviks Måleri har varit medlemmar 
hos Måleriföretagen i många år. 
Företaget finns i Uppsala, Västerås 
och Stockholm och jobbar med allt 
från mindre servicejobb till stora 
målerientreprenader som kan 
sträcka sig över flera år. Fredrik 
Hagström är vd på Alviks Måleri för 
Uppsala och Västerås. Han menar 
att medlemskapet i Måleriföretagen 
har stor betydelse både för honom 
och för företaget i stort. 

– För mig är den främsta anledningen till 
att vara medlem att man kan förändra 
och utveckla branschen tillsammans. 
Vi är inte bara medlemmar, vi är en del 
av demokratin. Det finns många fö-
retag som har flera kompetenta målare 
men vi måste lära oss av varandra hur 
man driver företag på ett bra sätt, säger 
Fredrik Hagström. 

På Alviks Måleri arbetar 130 personer 

i Stockholm, 50 personer i Uppsala och 
35 personer i Västerås. Fredrik Hagström 
berättar om glädjen att få jobba tillsam-
mans med sina medarbetare:

– Jag älskar måleri och jag älskar 
att arbeta med människor. Att lyfta 
människor och få vara med i deras 
utveckling är nog det som triggar mig 
mest i min roll. Det finns också en hög 
kompetens hos medarbetarna här och 
tillsammans vill vi alltid ligga i framkant 
och ha ett modernt arbetssätt. 

Att satsa på ledarskapsutveckling är 
centralt för Fredrik Hagström och han 

brukar delta i Måleriföretagens ledar-
skapsnätverk Framtidsgruppen.

– Framtidsgruppen, som utvecklar 
framtida chefer och projektledare, den 
tycker jag är jättebra. Man lär sig så 
mycket av varandra när man är där. 
Sedan har Måleriföretagen väldigt 
många bra kurser och utbildningar. Det 
gäller bara att företag förstår hur pass 
viktigt det är. Jag skulle säga att bara 
utbildningsdelen av ett medlemskap är 
värt hela medlemskapet, avslutar Fredrik 
Hagström. 

Vi vill bli fler  
- medlems- 
rekrytering 
på gång!
Det nya året har inletts med extra 
fokus på medlemsrekrytering ute 
i våra sju regioner. Förutom de 
regionala insatserna har Målerifö-
retagen centralt skickat ut vykort 
till möjliga nya medlemmar runt 
om i landet. 

– Måleriföretagen i Sverige arbe-
tar kontinuerligt med frågor som 
är viktiga för våra medlemsföretag 
och ju fler medlemmar vi har, desto 
starkare blir vår röst. Det är viktigt 
att vi fortsätter att locka till oss 
nya medlemmar. Medlemsrekry-
tering är centralt för vår organi-
sations kontinuerliga utveckling. 
Vi ska fortsätta att erbjuda och 
utveckla ett konkurrenskraftigt 
medlemskap, det ska aldrig vara 
ett alternativ att stå utanför som 
måleriföretagare, säger Pontus 
Sjöstrand, vd Måleriföretagen i 
Sverige.
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Är du inte medlem och funderar 
kring vad ett medlemskap kan 
innebära för dig. Gå in på  
www.maleriforetagen.se/blimedlem

Vill du bli medlem?

n  RZ Måleri & Bygg AB, Bromma
n  Svensk Trälackering AB, Koppom
n  Andrés Måleri AB, Uppsala
n  We Color Sweden AB, Malmö
n  Cortea AB, Tullinge
n  Nyckelfärdigt Sverige AB, Nacka
n  Berggrens Måleritjänster  

i Varberg AB, Varberg
n  Ruddalen Måleri AB, Västra 

 Frölunda
n R. Granlunds Måleri AB, Sundsvall

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen Sverige



Hallå där, Andreas Broman! Du ska jobba med 
framför allt redaktionellt innehåll i sociala medier 
och på Måleriföretagens webbplats under det 
kommande halvåret.  

Vad innebär det att vara innehållsansvarig för 
sociala medier?

– Som innehålls-
ansvarig för 
sociala medier 
innebär mitt 
arbete att jag ska 
se till att vi hela 
tiden publicerar 
relevant och in-
tressant innehåll i 
alla våra kanaler. 
Det handlar 
bland annat om 
att skriva artiklar 

och göra inlägg som berör måleribranschen. Det 
gäller helt enkelt att se till så att allt innehåll vi 
publicerar är anpassat efter rätt kanal. Vi vill 
förstås att våra följare får nyttiga lärdomar, infor-
mation och nyheter levererat till sig på ett lättill-
gängligt sätt. 

Vad har du gjort tidigare, innan du började 
arbeta för Måleriföretagen?
– Jag utbildade mig först till marknadskommuni-
katör inom sociala medier på Nackademin. Efter 
utbildningen arbetade jag med marknadsanalys 
på Coop center vid Solna Business Park. Sedan 
dess så har jag arbetat som marknadsförings-
konsult där jag jobbat med olika uppdrag från 
olika kunder, främst inom fastighetsbranschen. 
I min roll som marknadsföringskonsult så har jag 
framför allt arbetat som skribent samt mycket 
med bild, video och givetvis också sociala medier. 

Vad kommer bli roligast med ditt jobb?
– Jag tycker det finns en stor potential för att nå ut 
till våra olika målgrupper, och man kan göra det 
på många olika sätt. Mitt arbete kommer inne-
hålla många olika typer av uppgifter, vilket är 
kul! Dessutom ser jag att Måleriföretagens arbete 
kan skänka en stor nytta till alla som verkar i 
måleribranschen runt om i landet. Så det blir en 
rolig utmaning att få nya medlemmar att bilda 
framgångsrika samarbeten med Måleriföretagen. 
Sedan vill vi givetvis också stärka förtroendet hos 
de befintliga. 

– Jag har också märkt att måleribranschen är en 
spännande bransch där det händer mycket och det 
finns en stor stolthet inom yrket. Den stoltheten 
hoppas jag kunna lyfta fram på olika sätt och det 
ser jag fram emot.

Foto: Måleriföretagen, Rebecka Göthberg

Andreas Broman.

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) 

Annons i Målarmästaren W 820, 2019.indd   1 2019-02-18   11:00:46 MÅLARMÄSTAREN 1/2019     21



Allt fler blir  
medlemmar
1.  Varför har du gått  

med i Måleriföretagen 
i  Sverige?

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

NIKLAS BERGGREN,  
Berggrens Måleri, Varberg

1. – Framför allt för att 
få mer insyn i vad som 
händer i branschen 
och att kunna få träffa 
fler företagare i samma 
position att dela erfa-
renhet med.  Sen har 
ni ett bra arkivmaterial 
för oss företagare att 
arbeta med.

2. – Som säkert många andra också tänker när 
de går med är att man vill fortsätta sin utveck-
ling framåt och det tvivlar jag inte på att man 
gör om man aktiv.

MIKAEL PLÅT,  
Ruddalens Måleri, Västra Frölunda

1. – Jag driver firman 
själv och är enda 
anställd sedan 2014. 
Jag funderar på att 
anställa i framtiden så 
då känns det bra att gå 
med i Måleriföretagen. 
Ett sätt att utvecklas 
helt enkelt. Seriositet 
är viktigt för mig.

2. – Jag tänker mig att kunna få hjälp med 
diverse frågor, men även kunna fortbilda mig 
genom de olika utbildningar som Måleriföre-
tagen ordnar.
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Måleriföretagen representant i EU-råd 
bildat av arbetsmarknadens parter
Måleriföretagen i Sverige ingår som 
representant för byggsektorn i det 
nya råd, Arbetsmarknadens EU-råd, 
som arbetsmarknadens parter 
tillsammans har inrättat. Det nya 
rådet, som inrättades under hösten, 
ska värna den svenska kollektivav-
talsmodellen och se till att bättre ta 
tillvara parternas gemensamma 
intressen i arbetsmarknadsfrågor på 
EU-nivå. Måleriföretagens vd Pontus 
Sjöstrand sitter som byggsektorns 
representant i rådet.

Hur kommer det sig att parterna gör det 
här tillsammans?
– Vi kan idag se att EU-kommissionen 
har många initiativ till lagstiftning som 
ibland hotar den svenska kollektivav-
talsmodellen. Eftersom den svenska 
modellen i många delar fungerar bra 
är arbetsmarknadens parter ense om 
att det är viktigt att vi tillsammans 
arbetar för att långsiktigt kunna ta 
tillvara våra intressen när det gäller 
arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå. 
Genom rådet får vi större kraft och kan 
vidta åtgärder när det dyker upp lagför-
slag som påverkar den svenska modellen 
på ett negativt sätt, säger Pontus 
Sjöstrand.

Vilken är din roll?
– Min roll är att tillsammans med övriga 
representanter för arbetsgivarparten fö-
reträda och representera hela vår sektor 
(Byggsektorn inom Svenskt Näringsliv) 
och Måleriföretagen. 

Vad hoppas du att ni kommer att 
uppnå?
– Jag hoppas att vi ska kunna undvika 
lagstiftning och EU-regler i frågor som 

vi, arbetsmarknadens parter, kan han-
tera själva. Vi kommer säkert att ha 
en hel del diskussioner inom rådet och 
det är bra men där vi har gemensamma 
intressen behöver vi jobba tillsammans. 
Det handlar om att värna parternas auto-
nomi och avtalsfrihet.

På vilket sätt har Måleriföretagens med-
lemmar nytta av att Måleriföretagen 
har en representant i rådet?
– För att kunna vara en relevant aktör 
behöver Måleriföretagen vara med i de 
sammanhang där man diskuterar hur vi 
kan möta framtidens utmaningar. Det 
är en del av vårt uppdrag, att se till att 
vara med och forma och utveckla förut-
sättningarna för den marknad där våra 
medlemmar befinner sig, avslutar Pontus 
Sjöstrand.

Arbetsmarknadens EU-råd består av sex 
företrädare för Svenskt Näringsliv, varav 
fem från medlemsorganisationerna, och 
fem vardera från LO och PTK. Rådet 
ska sammanträda minst fyra gånger per 
år, eller när någon av parterna så begär. 
Arbetet ska baseras på konsensus. Ett 
utskott som ska bereda frågor kommer 
att utses.

Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand.
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Det var en uppiggande färgprakt 
som mötte besökarna på årets 
första Formexmässa i Älvsjö i mitten 
av januari. En av de stora färgvinnar-
na var gult som fanns representerat 
i mängder av varianter.

Årets stora inspiratör på inrednings-
mässan Formex var stil- och design-
ikonen Zandra Rodhes. Den brittiska 
78-åriga färgsprakande mode- och 
textildesignern berättade från stora 
scenen om sin mer än 50-åriga karriär 
och sitt eget kalejdoskopliknande hem 
i en takvåning i London. Den pryds 
bland annat av en gigantisk regnbåge 
som sträcker sig över golvet och 
upp över väggarna. Zandra Rodhes 
låg även bakom årets utställning i 
stora entréhallen som delvis var en 
rekonstruktion av hennes eget hem, 
med inslag av ny design.

Från scenen kunde man även höra 
mässans projektledare Lotta Ahlvar 
berätta om hur färgerna mer och mer tar 
för sig i Formex egna trender likväl som 
hållbarhet blir en allt viktigare faktor när 
det kommer till inredning.

Avmattad högkonjunktur
Emma Hernell, vice vd på HUI Rese-
arch kunde berätta om hur den hög-
konjunktur som till stor del präglat 
samhället under nära 20 år är på väg att 
mattas av. Hon pratade om höjda räntor 

och hur digitaliseringen förändrar köp-
beteenden och på sikt kommer förändra 
hur våra handelsplatser ser ut.

I mässmyllret kunde man fortfarande 
se mycket naturmaterial samt dova, 
jordnära färgtoner. Den riktigt stora 
uppstickaren när det kom till färg, var 
gult som fanns representerat i alla tänk-
bara versioner. Lejongult, citrongult, 

bärnstensgult och senapsgult – hela 
spektrat fanns representerat. Den stora 
överraskningen var dock den starka 
rosa, nästintill cerise kulören som tittade 
fram här och var. Kanske inspirerad 
av Zandra Rodhes karaktäristiska 
hårfärg…

Text och foto:
Lo Bäcklinder

Formex egna tre stora trendspaningar inför våren och sommaren 2019
More is more 
Med blicken riktad mot framtiden mixar 
temat starka färger, neon och silver med 
naturliga toner, pasteller, svart och vitt. 
Det handlar om att hitta helt nya färg-
kombinationer och färgeffekter, ibland 
syns den starka färgen bara som en 
detalj. Metallskimmer förhöjer temat 
rejält när tyger och produkter förses med 
glimrande effekter. Silver är genom-
gående en viktig accent.

Glas i allehanda färger och former, 
färgad belysning samt formstarka möbel-
uttryck och futuristiska miljöer är andra 
ledord som representerar temat.

Kindful soul
Färgskalan är harmonisk och hämtas 
från naturen. Man tänker på Island med 
de vilda hästarna, torra gräset, aska, 
berg, himmel och hav. Under det karga 
landskapet känner vi samtidigt att av en 
natur full av energi från varma källor, 
norrsken och vulkanisk aktivitet.

Associationer från norrsken, nonfigura-
tiva mönster samt fokus på mat och 
sömn är andra delar i temat ”Kindful 
soul”.

New materialism
Det mest ursprungliga sättet att mönstra 
tyg på, med hjälp av pigment, växtfärger 
och blocktrycksstockar, är grunden för 
temats mönsterfnatt. Vävda rutor och 
ränder möter tryckta mönster av alla de 
slag. Prickar, dip-dye, etniskt inspirerade 
mönster, äkta afrikanskt waxtyg, kamou-
flage, graffiti och actionmålning.

Färgskalan mixar jordigt och intensivt 
elektriska toner i grönt, rosa och korn-
blott. Svart ligger som bas mot orange 
och solgult

Exklusivt mixat med folklore, ”fel” i de-
signen, optiska mönster och djurtryck 
finns även med i temat ”New materialism”.

Färgsprakande 
Formexmässa
Färgsprakande 
Formexmässa



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

FÄRG- 
SPRUTAN
 Det mest värdefulla verktyg du har
Under hösten 2018 stals det närmare en färgspruta om 
dagen* i Sverige och antalet stölder ökade med 40 
procent**. Värden för miljoner försvinner från arbets-
området samt ur fordon. Till sammans kan vi försöka 
öka med vetenheten och kunskapen om hur man kan 
förebygga och förhindra brott. Det kan inte vänta utan 
behöver göras nu! För även om du får ersättning så 
medför stölden ett produktionsavbrott men även 
mer arbete för att hitta nya arbetsverktyg. 

Det finns sätt för att försöka förhindra dessa stölder. Färg-
sprutan bör hanteras som stöldbegärlig då det är en dyr 
investering och ett viktigt hjälpmedel. Ja, vi vet om att de är 
otympliga, men värdet är för lockande för att tjuven ska låta 
bli. En dator eller mobiltelefon skulle du aldrig lämna lig-
gandes och deras värde är långt under värdet för en färgspruta.

Tips – allmänt
• Förvara inte färgsprutan på arbets området över helger/lov/

semester
• Upprätta rutiner för förvaring på arbetsområde under 

 veckorna
• Använd låst skåp, bod eller container
• Ha färgsprutan fastkedjad, använd hänglåsklass 5 eller högre
• Stöldskyddsmärk
• Om möjligt – äg inte färgsprutan själv utan leasa den

Tips – i bilen
• Förvara inte färgsprutan i bilen om det inte 

handlar om att frakta den från punkt a 
till punkt b

• Ska den ändå förvaras i bilen, använd 
ett låsbart extraskåp

• Vid snabba ärenden, parkera bevakat 
och se till att dörrarna är svåra att öppna

• Använd gärna fordon utan glasrutor så att 
man inte ser in.

Se till att läsa igenom säkerhetsföreskrifterna för din försäkring 
och gå igenom med alla anställda så att alla är informerade. 

  *  Statistik enligt anmälda skador till Moderna Försäkringarna
** Rapport från försäkringsbolaget IF

Text: Vilma Henriksson Rawet 
Försäkringsförmedlare Säkra Stenstaden AB

Krönika
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

Foto: Graco



– Nya projektmedel är beviljade från 
Europeiska Socialfonden, så vi har 
fått en fantastisk möjlighet att växa 
och verka i tre år till, berättar 
Saman Fattah som arbetar som 
utvecklingschef på Sätt färg på. 
 – Vårt mål är nu att kunna perma-
nenta arbetsmetoden eftersom vi ser 
att den verkligen funkar. Vi fyller ju 
en funktion genom att vi helt enkelt 
sammanför arbetslösa ungdomar 
med arbetsgivare och på vägen så 
”preppar” vi våra tjejer och killar 
med efterfrågad målerikompetens. 

”Sätt färg på Göteborgsregionen” drar 
igång nu under mars månad och förbe-
redelserna är i full gång. Att ”Sätt färg 
på Göteborgsregionen” är större hörs ju 
på namnet och nu kan man även erbjuda 
både deltagare och företagare från krans-
kommunerna möjligheten att vara med 
i projektet. Nytt är också att projektet 
vidgas vad gäller yrkeskategorier. För ut-
över målarlärlingar så kommer dessutom 
ett antal ungdomar som vill bli golvläg-
gare, undertaksmontörer, fönsterrenove-
rare, murare och kakelsättare att kunna 
matchas mot utbildning och företag med 
anställningsbehov. 

– De här hantverksyrkena finns repre-
senterade hos flera av våra medlemsföre-
tag inom Måleriföretagen så vi ser att vi 
kan bistå med rätt kompetensförsörjning 
även här, säger Saman Fattah.

– Vi har ett antal fadderföretag 
redan nu knutna till projektet men vi 
välkomnar fler så är man nyfiken på 
om det här kan vara något för ens firma 
så är det bara att höra av sig till oss på 
Sätt färg på. Grundkonceptet att utbilda 
arbetslösa ungdomar till lärlingar är 
detsamma och arbetsmetoden är i stort 
samma den också men nu med ett större 
geografiskt upptagningsområde och fler 
yrkeskategorier så tillkommer givetvis 
nya utmaningar.

– Men med de här årens erfarenheter i 
bagaget så vet vi också mer om vad som 
funkar så vi är redo för en högre växel, 
skrattar Saman Fattah med tillförsikt. 

Nära samarbeten
”Sätt färg på Göteborgsregionen” 
kommer precis som tidigare projekt 
verka i nära samarbete med bland annat 
Arbetsförmedlingen och Förvaltnings 
AB Framtiden som genom sina dotter-

bolag har fastigheter i de stadsdelar Sätt 
färg på vill göra skillnad. För det är en 
av grundbultarna i projektets vision, att 
utgöra ett alternativ för ungdomar som 
behöver en väg framåt och för att det i sig 
bidrar till en positiv samhällsutveckling 
när fler personer i utsatta områden får en 
yrkes identitet och en egen försörjning.

– Vi har en grupp som valideras nu 
under februari och mars precis innan 
det är dags att ta emot nästa kull med 
nya deltagare i ”Sätt färg på Göteborgs-
regionen” säger Tommy Nyström som 
är måleriinstruktör hos Sätt färg på. 
Det här är ett intensivt arbete men alltid 
lika roligt när det går bra och vi ser att 
ungdomarna trivs och verkligen kommer 
ut i anställning. 

Engagerar ungdomar
Som ett projekt med medel från Euro-
peiska socialfonden engagerar ”Sätt färg 
på Göteborgsregionen” ungdomar i två 
åldersgrupper. De yngre ungdomarna är 
mellan 15–18 år och erbjuds aktiviteter 
som på olika sätt vill locka till del-
aktig het i bostadsområdena. Men också 
för att visa på måleri som ett möjligt 
framtida yrkesval.

– För de yngre ungdomarna är tanken 
att ”Sätt färg på” betyder en kul happe-
ning, något meningsfullt som man kan 
vara med om på sin fritidsgård eller ens 
första sommarjobb i samarbete med 
kommunen men det kan också vara att 
man får upp ögonen för yrket och vill 
välja det sen på gymnasiet, förklarar 
Saman Fattah. 

– Vårt mål är att engagera minst 90 
ungdomar mellan 15–18 år med olika 
kvalitativa insatser under de här tre åren. 

För den äldre målgruppen som är unga 
vuxna mellan 19–24 år är det fokus på 

Nu växer ”Sätt färg på Göteborg” och blir till ”Sätt färg på Göteborgsregionen”

Hela gänget samlat innan valide-
ring från vänster, Gabriel Grogarn, 
Tommy Nyström (måleriinstruktör), 
Elin Hafström, Ludvig Fagerberg, 
Elin Kautto och Jennifer Lindfors.

Muralmålningen i Hjällbo, ett 
sjuvåningshus som får en uppiffad 
gavel genom projektet ”Sätt färg 
på Göteborg”

Gabriel Grogarn i gång med att spackla 
ett sovrum.
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att bli anställningsbar som lärling.
– I rena siffror så pratar vi 63 personer ut i anställning under 

kommande tre år, berättar Tommy Nyström, måleriinstruk-
tören på Sätt färg på. Så nu under våren drar rekryteringen 
igång igen, givetvis söker vi som alltid både tjejer och killar till 
starten i mitten på april. 

Fokus är ju traditionellt byggnadsmåleri men varje grupp 
brukar också få möjligheten att prova på dekorativt måleri i 
form av en muralmålning på en fasad utomhus. 

– Det blir något att visa upp för kompisar och familj så det 
brukar vara uppskattat men det är lika mycket träning i att 
arbeta utomhus på ställning, senast nu i Hjällbo målade vi på 
ett sjuvåningshus, så det var 20 meter upp direkt första dagen 
för en deltagare. Men hon klarade det galant, berättar Tommy 
Nyström och skrattar åt minnet.

Tydlig väg till yrket
Gabriel Grogarn är en av deltagarna som snart skall valideras. 
Han har varit med i projektet sen september 2017 så han är 
redo att ta steget vidare. På frågan vad Sätt färg på har betytt 
för honom svarar han, 

– Ja, alltså gymnasiet gick ju inte så bra för mig. Jag försökte 
ändå flera gånger men det är först på ”Sätt färg på” som det 
jag ska lära mig är tydligt, här hänger teori och utförande ihop 
så det känns jättebra, det passar mig. Det är liksom en tydlig 
väg till ett yrke och jag gillar ju måleriet!

– Det är avgörande med rätt tajming, förklarar Tommy 
Nyström. Det ska stämma för alla, både för individen här 
och för arbetsgivaren. Vi brukar ofta rekommendera att ta 
en praktikant under lågsäsong när det inte är så stressigt och 
om företaget sen vill anställa så har man redan lärt känna 
varandra och slipper så att säga köpa grisen i säcken. En nära 
kontakt med företagen är vår framgångsfaktor, det är då det 
blir win win för alla, säger Tommy innan vi kallar ihop alla 
för en sista gruppbild. 

För mer information och kontaktuppgifter  om ”Sätt färg på 
Göteborgsregionen”, gå in på www.sattfargpa.se

Text: Sara Bang

Nu växer ”Sätt färg på Göteborg” och blir till ”Sätt färg på Göteborgsregionen”

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

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

117 118 119 120 120 120 121 121 121 121 121 122

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

118 118 119 120 120 120 121 122 122 122 122 122

3049
Målningsavtalet

116 116 116 119 119 119 119 119 119 119 119 119

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

Källa: Byggindex

Ny bok om 
särbehandlingar
Vad är okej att säga och göra på arbetsplatsen? 
Vad räknas som kränkande särbehandling? 

Prevents nya bok ”Jobba praktiskt mot krän-
kande särbehandling” ger kunskap och prak-
tiska tips för att skapa en arbetsmiljö fri från 
kränkningar. Boken har tagits fram av arbets-
marknadens parter tillsammans med Prevent.

Att behandla varandra schysst på jobbet är 
grunden för ett bra arbetsklimat och arbetsgi-
varen har ett ansvar att förebygga kränkningar. 
Men många arbetsgivare är osäkra på hur de 
ska göra. Därför fyller den nya handboken ett 
stort behov, menar Johan Mellnäs, projektle-
dare på Prevent.

”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” 
är en handbok för chefer som saknar de 
kunskaper som föreskrifterna om organisatorisk 
och social arbetsmiljö 
kräver. Den passar 
också HR, 
skyddsombud och 
andra medarbetare. 
Boken förklarar vad 
som kan vara 
orsaker till 
kränkningar, vilka 
konsekvenser de 
kan få och hur de 
kan förebyggas och 
hanteras. Den ger 
exempel på hur till 
exempel fördomar, 
otydlighet, stress 
och konflikter kan 
göra att människor 
utesluts ur arbetsgemenskaper, bland annat 
genom att ge läsaren en inblick i vad som 
händer på ett fiktivt företag. Boken tipsar även 
om diskussionsfrågor och kan med fördel 
användas som utbildningsmaterial, vid 
introduktion av nyanställda eller som 
uppslagsbok.

Offentlig upphandling 
Regeringen vill minska antalet överprövningar vid offentlig upp-
handling. En utredning föreslår bland annat att den som skickar in 
en ansökan till förvaltningsrätten ska betala en avgift på 7 500 
kronor. ”Ett redan krångligt och tidskrävande tillvägagångssätt blir 
med en ansökningsavgift ännu mer snårigt, och bidrar till att ännu 
fler företag väljer att avstå från att delta i offentliga upphand-
lingar”, skriver Svenskt Näringsliv i ett remissvar.

Intrade förvärvas av Tapetterminalen
Från årsskiftet har tapet importören Intrade gått samman med Tapet-
terminalen i Borås, efter att redan ha haft lager samarbete under en tid. 
Intrade kvarstår dock som eget bolag under Tapetterminalen i Borås 
vingar, så för kunderna blir det inga förändringar. Ett resultat av förvärvet 
är dock bland annat sänkta frakt kostnader, nytt lojalitets bonussystem och 
bättre möjligheter till online beställningar.
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Christian Karlsson ny Nordsjö 
Professional säljare i Stockholm

Christians karriär inom måleri-
branschen startade som traditio-
nell målarlärling och han har 
arbetat som målare i elva år, men 
även i andra branscher främst inom 
sälj. Christian drivs av att bygga 
långsiktiga relationer och har 
mycket att bidra med, särskilt när 
det kommer till rationellt måleri där 
han har en hel del erfarenhet av 
sprutmålning, sprutspackling och 
rullspackling samt fördelarna som 

appliceringsmetoden ger när det kommer till bättre hälsa och 
ökad produktion.

14 000 nya utbildningsplatser
I slutet av januari presenterade Myndigheten för yrkeshög-
skolan (MYH) vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljats 
tillstånd med start till höstterminen 2019. Av totalt 1 105 
inkomna ansökningar har myndigheten beviljat 496. Sett till 
antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 14 171 platser.

Med de beslut som MYH presenterat tas det andra stora 
steget i expansionen av yrkeshögskolan. Till 2022 kommer 
antalet årsplatser öka med cirka 45 procent, från cirka 
30 000 till 44 000. Antalet studerande förväntas växa från 
dagens 50 000 till 70 000.

Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensför-
sörjning i hela landet. Därför har en viktig utgångspunkt i 
denna ansökningsgång varit att koncentrationen till stor-
stadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer.

Antalet utbildningsplatser ökar i nästan alla län och den 
största procentuella förändringen sker i Västerbottens län 
och Kronobergs län där ökningen är över 35 procent.

Dessutom fortsätter andelen distansutbildningar inom 
yrkeshögskolan att öka. Närmare en fjärdedel av de utbild-
ningar som beviljats kommer att ges på distans.

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.

Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se
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Nya SUV:en Ford Edge
Ford visar nu upp den uppdaterade SUV:en 
Ford Edge för Europa, med bland annat en 
sportig ST-Line look. Modellen är utrustad 
med en kraftfull ny drivlina, förarassistans 
och en premium speci fikation för komfort-
utrustning. Bilen blir Fords mest tekniskt 
avancerade SUV någonsin.

En ny trådlös laddningsplatta som sitter i 
bilens uppdaterade medielåda gör det 
smidigt att ladda kompatibla enheter utan 
att använda sladd. Ford SYNC 3, företa-
gets kommunikations- och underhållnings-
system – kompatibelt med Apple CarPlay 
och Android Auto™ – gör det möjligt att 
kontrollera uppkopplade smarttelefoner, 
ljud, navigation och klimatanläggning 
via röstkommandon och bilens 8-tums 
pekskärm.

produktnytt

Nordsjö presenterar 
två nya kulörguider
Att välja rätt vit eller grå nyans är inte helt 
enkelt. Vitt är inte bara vitt, och det finns 
inte en grå kulör som är perfekt i alla 
lägen. I Nordsjös nya kulörguider Won-
der ful white och Greyish delights får man, 
utöver många snygga och moderna 
kulörer, information om vad man bör tänka 
på och ta hänsyn till i sitt val av rätt nyans.

När en kulör är svag kan det ibland vara 
svårt att urskilja den – därför har Nordsjö i 
kulörguiderna delat in kulörerna i olika 
grupper – Neutrals, Yellowish, Goldish, 
Reddish, Bluish och Greenish.

I den grå kulörguiden har man dessutom 
delat in kulörena i en ljus- och mörkhets-
skala – light, medium och dark colours. 
Man vet ofta hur kraftfull man vill att 
kulören ska vara, men vilken nyans är 
desto svårare.

De vita kulörerna domineras av neutrala 
och gultonade kulörer – några är väldigt 
vita och svaga, medan andra är lite mör-
kare eller något starkare. De gråaktiga 
kulörerna varierar mer i kulörstyrka – från 
neutralt grå till tydligare blågrå eller beige.

Hultafors lanserar 
två nya dubbelhölster
Hultafors utökar nu sitt sortiment av 
dubbelhölster med två nya kombina-
tioner som effektiviserar hantverkarens 
vardag.

Dubbelhölster JS+URA består av gips-
sågen JS och universalkniven URA – en 
perfekt kombination för den som jobbar 
mycket med gips.

Dubbelhölster STK+URA består av 
stäm kniven STK och universalkniven 
URA och gör att hantverkaren är väl 
utrustad för alla typer av jobb – från 
grovjobb till uppgifter som kräver preci-
sion. Knivkombinationen innebär effek-
tiva snitt i trä såväl som gips, mattor  
     och tapeter.
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Festool  
lanserar ett nytt 
sågbladssortiment 
Tack vare ett enkelt märkningssystem 
med färgkodning hittar man snabbt och 
enkelt rätt sticksågsblad. För sågning i 
trä (gul), plast (röd), metall (blå) eller 
byggmaterial (grön).

Ny saneringsslip från Flex
Saneringsslip LE 14-11 VRD ”Light 
Duty” är en lätt och smidig maskin 
speciellt lämpad för applikationer där 
vikten är avgörande. LE 14-11 VRD är 
perfekt för mindre avverkning på tak 
och väggar. Maskinen är utvecklad för 
att klara borttagning av beläggningar 
men även lättare avjämning av hårda 
material. Tack vare variabel hastighet 
kan den användas tillsammans med 
diamantslipskivor och slipsskålar för 
lättare polering eller uppfräschning av 
sten- och betongmaterial. LE 14-11 VRD 
är försedd med avtagbart kant segment 
på dammkåpan för kantnära slipning.

DecoBinder
dekorativ beläggning  
för betonggolv

Betonggolvet i en industri-  
eller  butikslokal utsätts dagligen för 
mycket slitage. DecoBinder är ett 
slitstarkt och självutjämnande 
system för betongunderlag fria från 
fukt. Det lösningsmedelfria systemet 
är vatten- och kemikaliebeständigt.

Nyutvecklad spackelspade
Nu finns en ny spackel som gör  
spackling av gipsskivor både snabbare, 
lättare och med mindre sliparbete. 
Fungerar också utmärkt vid ofasade 
skarvar och tapet-
skarvar. Läs mer på  
www.skarvspackel.se



Beckers Mood Professional Finish
Beckers halvblanka lackfärg 
Mood Professional Finish 
kommer nu i en blank och 
en helmatt kvalitet. Det 
unika med denna färg, 
förutom att den ger den 
mycket tåliga ytan, är den 
exklusiva matta finishen. 
På stora ytor, som t.ex. 
garderobsdörrar, där det krävs 
en riktigt proffsig och slät finish, 
kommer också den helmatta färgen 
till sin rätt. 

Mood Professional Finish Blank 
70 är perfekt till exempelvis 

fönsterbräden där det lätt 
blir slitage av krukor och 
lampor. Den blanka färgen 
blir dessutom extra vacker 
när den exponeras för det 
naturliga ljuset utifrån.

De två nya färgerna är enkla 
att måla med. Färgen flyter lätt 

ut och ger en helt slät yta utan 
penseldrag och ränder, vilket ger möjlig-
heten till ett perfekt slutresultat.

Newbie lanserar tapeter 
och sängkläder
Newbie, KappAhls livsstilskoncept i hållbara 
material för baby och barn, lanserar nyheter. 
I samarbete med anrika Boråstapeter har en 
liten serie tapeter med Newbies handritade 
mönster tagits fram. Samtidigt släpps en 
limiterad upplaga av sängkläder i matchande 
mönsterbild. Tapetserien består av fyra 
 tapeter med mönster handritade av Newbies 
designteam.

Engblad & co lanserar  

Dancing Crane 
”Special Edition”
Nu lanserar Engblad & Co det ikoniska 
mönstret Dancing Crane, design av Emma 
von Brömssen, i nya färgställningar. Dan-
cing Crane Special Edition består av tre 
nya tapeter med ett sofistikerad och 
elegant uttryck som skapar en stilsäker 
och balanserad helhet i hemmet. Special 
Edition lanserades i slutet på januari.
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iPhone Xs och 
iPhone Xs Max
Apple nya iPhone Xs och iPhone 
Xs Max, de mest avancerade 
iPhone modellerna någonsin 
som tar framtidsvisionen för 
smartphones till en helt ny 
nivå. 5,8-tums iPhone Xs och 
6,5-tums iPhone Xs Max har 
imponerande Super Reti-
na-skärmar, ett snabbare och 
förbättrat system med dubbla 
kameror som erbjuder banbry-
tande bild- och videofunktioner, 
det första 7-nanometerchippet 
på en smartphone – A12 Bio-
nic-chippet med nästa genera-
tion Neural Engine – snabbare 
Face ID, bredare stereoljud, en 
snygg ny guldfinish och för 
första gången dubbla simkort 
på iPhone.



Nya Citroën Berlingo
Utvecklingen av Nya Citroën Berlingo har drivits av de krav som den professionella 
användaren har på en modern transportbil. Komforten märks bland annat genom den 
tysta kupén, de avlastande sätena och den mjukt ställda fjädringen. Transportbilen 
kommer att finnas i två storlekar M (4,40 m) och XL (4,75 m).

Kupén (Extenso®Cab) ger utrymme för tre säten och möjliggör anpassningsbarhet för 
skrymmande last, det finns flera praktiska och väl utplacerade förvaringsutrymmen 
(total volym 113 l) för allt från mobiltelefon (med  
induktionsladdare) till utrymme för en 15”  
dator. I bilen finns också två USB- 
kontakter, två 12 voltsuttag och ett  
220 voltsuttag. Via bilens  
pekskärm kommer man  
åt navigering, alternativt  
kan den spegla mobil- 
telefonen genom Apple  
Car PlayTM eller Mirror  
Link®.
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Linen Second Edition
Boråstapeter lanserar Linen Second 
Edition. En kollektion enfärgade tapeter 
med genomgående linnestruktur som 
ger rummet ett stilla skimmer och en 
mjuk, textil känsla. Second Edition 
består av 36 färgställningar.

Samsung Galaxy A9
Samsung nya Galaxy A9, det senaste 
tillskottet i A-familjen. Galaxy A9 är 
utvecklad för de som lever för att ut-
forska, fånga och dela äventyr så som 
de själva upplever dem. Galaxy A9 är 
världens första smartphone med fyra 
bakre kameror, full med funktioner som 
hjälper användaren få ut det mesta av 
ditt motiv. Vare sig det handlar om att 
ta en selfie eller få till den perfekta 
panorama-bilden så är Galaxy A9 en 
partner för alla tillfällen.

Batteriet på 3,800mAh ger lång batteri- 
tid för användning utan begränsningar. 
Det gäller även lagrings utrymmet där 
användare nu kan spara mer, med 
128GB intern lagring och upp till 512GB 
med  MicroSD. Galaxy A9 kommer även 
med Bixby, Sam-
sung Pay och 
Samsung Health 
- funktioner ut-
vecklade för att 
göra vardagen 
lättare. Med 
Samsung App Pair 
kan användare 
multitaska och 
köra två appar 
samtidigt.

Nya Beckers Living
I Beckers nya produktserie 
Living finns en takfärg och 
fyra väggfärger med olika 
glanser för att passa i hem-
mets alla rum: Living Fusion 
Väggfärg är precis som 
Living Väggfärg 05 helmatt. 
Living Väggfärg 07 är matt, 
Living Väggfärg 20 halvmatt 
och Living Takfärg helmatt.

Färgerna går att använda 
både på målade och obe-
handlade ytor, de är lätta att 

måla med, täcker bra och 
torkar snabbt – det är med 
andra ord möjligt att måla 
färdigt på en dag!

Living Fusion Väggfärg 
sticker ut i den nya serien 
genom att vara både grund- 
och täckfärg. Här kan man 
alltså spara tid när man 
målar! Den helmatta finishen 
ger en exklusiv känsla i 
sovrummet och vardags-
rummet, samtidigt som 

färgen är avtorkningsbar och 
tålig, vilket gör att den fung-
erar utmärkt även i köket 
och i hallen. Living Fusion 
har en hög täckförmåga och 
en djup kulöråtergivning, 
något som inte minst 
kommer till sin rätt vid lite 
mörkare kulörer. Den kan 
målas på både omålade och 
tidigare målade eller tapet-
serade ytor och kan även 
användas för takmålning.

Elements från InTrade
Skön kollektion i engelsk design med 
naturen i fokus blandat med häftiga geo-
metriska mönster och färgglada kolibris 
på vit eller svart botten. Guld, silver eller 
koppar snyggt inlagt i konturerna på flera 
av mönstren, gör detta till något alldeles 

extra. Färgerna går i turkos till olika toner 
av jadegrönt, jeansblått och kobolt, grått 
rosa och lila. Här kan man leka med olika 
häftiga kombinationer och få ihop ett 
personligt och stilsäkert hem.

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
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produktnytt

Snickers Workwear 
utökar sin damkollektion
Nu introducerar Snickers Workwear 
flera nya dammodeller i sortimentet. 
Kollektionen utökas sammanlagt med 
sex jackor och ett par byxor. Fokus för 
samtliga plagg är på komfort, funktion 
och suverän passform.

Mercedes 
nya plug-in 
med diesel

Nu är det säljstart för Mercedes nya gene-
ration plug-in hybrider med en elektrisk 
räckvidd på drygt fem mil. Den stora 
nyheten är att E-Klass kommer som 
plug-in hybrid med både diesel och ben-
sinmotor. Även toppmodellen S-Klass 
kommer nu som plug-in hybrid med 
namnet S560e. Under 2019 lanseras 
ännu fler modeller som plug-in hybrider.

Den nya plug-in hybriderna baseras på ett 
modulsystem som gör att samma el-
teknik kan användas i en mängd olika 
modeller. Tekniken är också densamma 
oavsett om förbrännningsmotorn är en 
diesel eller en bensinare. Elmotorn som 
utvecklats i samarbete med Bosch är på 
90 kW (122 hk) och 440 Nm och gör det 
möjligt att köra i upp till 130 km/h på ren 

eldrift. Det nya batteriet från Daimler- 
bolaget Deutsche Accumotive är på 
13,5 kWh och är kopplat till en vattenkyld 
ombordladdare på 7,4 kW. Med laddbox 
kan batteriet laddas till fullt på bara 
90 minuter, och från ett vanligt vägguttag 
tar det cirka fem timmar.

Benjamin Moore  
— nu i Sverige
Den amerikanska färgtillverkaren 
 Benjamin Moore & Co lanserar nu sina 
produkter i Sverige. Företaget tillhör de 
ledande i branschen och erbjuder 
dessutom trendanalyser, färgpaletter 
och verktyg som underlättar det 
 ultimata färgvalet.
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Midbec 
lanserar 
tapet
kollektion 
Design
Tapetkollektionen 
Design består av sju 
olika mönster inspire-
rade av storstäder runt 
om i världen – New 
York, Los Angeles, 
Berlin, Paris och vackra 
klassiska London. 

Det är en kollektion 
med moderna mönster 
som ger en harmonisk 
såväl som trendig 
känsla. Kollektionen 
dominerar inte rummet 
utan kompletterar 
rummet och dess 
övriga  inredning.



Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

LADY Minerals Revive
Nyheten LADY Minerals Revive är en 
väggrenovering som förvandlar 
ojämna underlag till vackra, betong-
liknande väggar. LADY Minerals 
Revive är ett komplement till LADY 
Minerals Kalkfärg. LADY Minerals 
Revive appliceras enkelt med roller 
och spackelspade. 

Jotuns kulörexperter har satt ihop 
fyra vackra paletter med vackra och 
populära Lady-kulörer, särskilt ut-
valda för LADY Minerals Revive. 

Palett 1: Mjukt och varmt med ny-
anser av bränd persika och varma, 
gråbeiga toner.

Palett 2: Svalt och smakfullt med 
gröna toner och eleganta grå ny-
anser.

Palett 3: Klassiskt eller modernt med 
mörka blåtoner och gråa nyanser.

Palett 4: Naturligt och dämpat med 
gröna toner och beiga neutraler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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!
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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

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

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

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

Med vår målarlåda blir målningen  
100 gånger effektivare!

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

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
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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

Låg vikt 
2,4 kg 

Chameleon 

Oslagbar på mindre 
utrymmen, badrum 
Perfekt för service-

målare 

Dubbla slipytor 200mm x2 
tapetborttagningsats 

  Rokamat maskiner 

                 070-6340991 

kontakt@nils-magnus.se 

www.rokamat.com 
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Festool

Festool
Flex

Airlessco

Airlessco

Miljöbänkar, filter 
& spaltmedel

Verktygstvätt 120

Verktygstvätt 100

B: 120 cm
D:   60 cm
H: 113 cm
V:    45 kg

B: 100 cm
D:   60 cm
H: 113 cm
V:    34 kg

Verktygstvätt - Miljöbänk
För alla med behov av rengöring av penslar, roller’s och annan utrustning.

- Elliminerar utsläppen

- Skonar miljön

- Enkelt handhavande

- Konkurrensfördel vid
upphandlingar mm.

Greiff helsida februari 2016.indd   1 2016-02-23   10:54:43

Greiff Pump & Spray AB
Tel. 070-752 20 80

www.greiffspray.se  •  info@greiffspray.se



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

Verktyg för högsta anspråk

Inklusive reparationer.
Inklusive ny maskin vid stöld**.

Enkelt, effektivt & hälsovänligt arbete. 
PLANEX easy och CTM 36 AC

FESTOOL BUSINESS LEASE

* Rekommenderat bruttopris 2019 för långhalsslip PLANEX easy 
& dammsugare CTM 36 AC 17.190 kr. Månadsavgift 516 kr. 
Restvärde efter 36 månader 860 kr. Uppläggningskostnad 450 kr. 
Alla priser är exklusive moms.

** Självrisk 500 kr exklusive moms per maskin.

Leasing av Festool-produkter görs i samarbete mellan 
Siemens Financial Services och Festools återförsäljare. 
Återförsäljaren ansvarar för prissättning mot slutkund. 
Detta är ett exempel och samtliga Festool-produkter kan 
leasas via Festool Business Lease.

Mer information finns hos din återförsäljare eller på
 www.festool.se/festoolbusinesslease.

Optimal totalekonomi uppnås genom att 
maskinerna köps ut till ett lågt restvärde 
efter 36 månader, så att de kan fortsätta 
användas i ditt företag i många år framöver.

Låg & fast
månadskostnad

för 516  kr/månad*.


