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Strait-Flex® passion och drivkraft har i över 
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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

oronaviruset har utmanat hela världen – så även Sverige. De senaste må-
naderna har vi alla ställts inför en helt ny situation som de flesta av oss 
inte hade kunnat vänta sig. Coronavirusets framfart innebär att vi måste 
hantera nya regleringar och riktlinjer för att dämpa smittspridningen och 
rädda liv samtidigt som många företagare kämpar för att överleva krisen. 

För att försöka rädda jobb och företag har regeringen och samarbetspartierna i 
olika omgångar presenterat flera åtgärdsprogram. Senast i raden presenterades det 
omsättningsstöd på 39 miljarder till företag som har det ekonomiskt svårt under 
pandemin. Ett mycket välkommet stöd som går helt i linje med den krisåtgärd som 
sektorerna inom Svenskt Näringsliv föreslagit. Stödet riktar sig till företag som 
har en omsättning på över 250 000 kronor men som under mars och april förlo-
rade minst 30 procent av sin omsättning jämfört med samma period i fjol. Enligt 
finansministern ska utbetalningarna komma igång 1 juli och att detta går snabbt är 
avgörande, läget för många företag är akut och det är viktigt att stödet kommer på 
plats omgående.

Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv 
fortsätter Måleriföretagen att ta fram fler förslag på konkreta åtgärder som kan 
rädda företag. En sådan åtgärd är ROT-avdraget. I olika forum och debattartiklar, 
senast i Upsala Nya Tidning och på Altinget.se, ensam och i samverkan med övriga 
inom bygg- och installationssektorn, för Måleriföretagen oavbrutet fram de positiva 
effekter som ett höjt ROT-avdrag kan ha på samhällsekonomin. ROT-avdraget har 
visat sig vara ett effektivt verktyg i lågkonjunkturer, något regeringen behöver ta 
tillvara på. Samtidigt jobbar våra rådgivare med att ständigt följa utvecklingen så att 
våra medlemmar kan få relevant och bra stöd. Men vi lever i en tid där kartan stän-
digt ritas om, något som givetvis även påverkar myndigheternas verksamhet och som 
kan innebära att det ibland tar tid att få svar från myndigheterna.

Folkhälsomyndighetens strategi fortgår: håll avstånd, stanna hemma om du 
känner dig sjuk och är du över 70 år ska du undvika nära kontakter. Men vi ser trots 
allt fram emot mer normala tider. Och även om hösten kommer att innebära stora 
utmaningar för hela näringslivet ska vi vara trygga med att de insatser vi tillsammans 
lyckas göra redan nu kommer att ha betydelse framöver. 

Som medlem i Måleriföretagen står du aldrig ensam som medlemsföretag – i krä-
vande tider blir vårt arbete att värna och utveckla måleribranschen än viktigare – och 
vi finns alltid där för att stötta dig som arbetsgivare och företagare.

C

Fortsatt fokus på att stötta  
våra medlemsföretag i en  
extraordinär tid



Byt till ett 
bättre system!
Nordsjö Tinova Primer Exterior är nu miljömärkt med Svanen  
och övermålningsbar efter 4 timmar. I kombination med  
Svanenmärkta Nordsjö One Super Tech grundar du och  
målar klart på en och samma dag.   
 
Bättre för dig och bättre för miljön helt enkelt. 
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AKTUELLT

Cuprinol firar  
60-års jubileum
Sedan 1960-talet har Cuprinols  
produkter skyddat och gett långt och 
vackert liv till allt från husfasader, 
trädäck och staket till bryggor och 
trädgårdsmöbler runt om i Sverige.

Välkommet 
omställningsstöd
Den 30 april presenterade regeringen 
ytterligare ett stöd som ska hjälpa 
företag som har drabbats hårt ekono-
miskt av coronavirusets effekter. Det 
nya direktstödet kan gå till företag 
som under mars och april förlorade 
minst 30 procent av sin omsättning 
jämfört med samma period i fjol.

Stödet beräknas kosta staten cirka 
39 miljarder kronor och riktar sig till 
företag med en omsättning på minst 
250 000 kronor under det senaste 
räkenskapsåret. Uppemot 180 000 
företag kan, enligt finansdepartemen-
tets beräkningar, ha rätt till det. 
Förhoppningen är att stödet ska börja 
gälla från och med 1 juli.

– Det här är mycket välkommet. Det 
är ett bra och tydligt riktat stöd till 
företagen. Nu är det bara angeläget 
att stödet snabbt kommer på plats, 
säger Pontus Sjöstrand, vd Målerifö-
retagen.

Stödet bygger på en överenskom-
melse mellan regeringen och samar-
betspartierna Centerpartiet och 
Liberalerna. Utbetalningarna kommer 
att ske via Skatteverket som också 
har rätt att kräva 
tillbaka pengar 
om företag tagit 
del av stödet på 
felaktiga 
grunder.

Pontus Sjöstrand, 
vd Måleriföretagen 
i Sverige.

A-kassorna samverkar 
kring coronaviruset
Sveriges 25 a-kassor intensifierar nu 
sitt samarbete för att så långt som 
möjligt minimera eventuella effekter 
av coronaviruset. 

– Det viktigaste nu är att a-kassorna 
hjälps åt när arbetsbördan ökar till 
följd av stigande arbetslöshet. Vi har 
därför en tät dialog och ett aktivt 
riskarbete med såväl de 25 a-kas-
sorna som med berörda myndigheter 
och leverantörer. A-kassan är väldigt 
viktig för att vara trygg genom arbets-
livet och särskilt i krissituationer, 
säger Tomas Eriksson, kanslichef  
på Sveriges a-kassor.

Nordbygg framflyttas till våren 2021
Nordbygg flyttas fram till 20-23 april 2021. Beslutet har tagits efter nära dialog 
med Nordbyggs samarbetspartner i bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på våra kunder, och det är både deras  
och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg till våren 2021 är den bästa lösningen  
i nuvarande situation, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Sandå fräschar 
upp bassängen på 
Hjortensbergsbadet
Under två veckor i april målade Sandå 
Måleri i Nyköping svart med vita ränder 
i den stora 50-metersbassängen på 
Medley Hjortensbergsbadet. 

– Vi hade två målare som målade 
bassängens golv och väggar med  
epoxifärg. Det är andra gången vi 
målade bassängen, förra gången var 
för fem eller sex år sedan, berättar 
Lars Billnert, projektledare på Sandå 
Måleri, Nyköping. 

Avtal klart för nya 
Gondolen i Slussen
I veckan blev det klart att Atrium Ljungberg 
tecknat nytt hyresavtal med Eriks Restauranger 
i Katarinahuset, Slussen. Avtalet omfattar drygt 
1 100 kvadratmeter som kommer att fördelas 
på två olika restauranger. Nya Gondolen 
beräknas öppna i augusti 2022.



Vi har produkterna 
för dina  
utomhusprojekt
Låt Wood Tex
göra jobbet åt dig.
• Bra täckförmåga - snabbt och bra resultat
• Kort torkningstid - effektivare målning
• Svanenmärkt - miljövänlig utomhusmålning

Ta kontakt med din Flügger-säljare eller närmaste
Flügger-butik för mer information.
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Olofssons Måleri 
har hittat sin 
perfekta storlek
För att kunna hålla hög kvalitet, god 
samhörighet och bra lönsamhet har 
Olofssons Måleri i Vällingby valt att 
hålla personalstyrkan kring ett 
femtontal målare. En nivå som gör 
att de även klarat coronakrisen så 
här långt, på ett kontrollerat sätt.

– Vi hade gått ner från ett trettiotal 
anställda långt före coronakrisen, till 
mellan femton och arton, vilket är mer 
hållbart än när vi var fler, konstaterar 
Jonas Olofsson, vd för Olofssons Måleri.

Han och arbets- och projektledaren 
Magnus Karlsson tar emot på kontoret i 
Vällingby i norra Stockholm och berättar 
om hur familjeföretaget som startades 
1985, har förändrats genom åren för att 
så småningom hitta sin nuvarande form.

– Det är lite tajtare och lättare att 
behålla vi-känslan nu när vi är färre än 
när vi hade uppåt ett trettiotal anställda. 
Om en kollega sitter lite illa till en fre-
dag, så åker man och hjälper honom för 
att han ska bli klar och den känslan är 
svårare att få om man är många i före-
taget, säger Magnus som också tycker 
sig se att det är lättare att få de anställda 
att känna eget ansvar i en något mindre 
organisation.

Fr.v. Jonas Olofsson och Magnus Karlsson har 
massor av offerter ute hos kunder men det är svårt 
att får besked så här i coronatider. Men ser trots det 
med tillförsikt inför framtiden.
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Flera ramavtal
Både han och Jonas är överens om att 
samhörigheten är en viktig faktor för att 
få personalen att trivas och jobba bra 
tillsammans. Det gör i sin tur att jobben 
flyter på och är därmed också bra för 
affärerna.

– När vi var fler anställda, handlade 
det mer om att släcka bränder och man 
fick vara glad om jobben blev klara i tid. 
Det blev också mindre lönsamhet. Vi vill 
att alla ska ha fullt ansvar över sina jobb 
och eftersom 90 procent av uppdragen är 
på fast pris, är det viktigt att det tar den 
tid som vi har sagt att det ska göra, säger 
Jonas.

Han berättar hur han köpte företaget 
2003 av sin pappa Conny Olofsson. Då 
hade han själv börjat som lärling 1991 
då han var 21. På den tiden hade de färre 
anställda och målade bara åt allmännyt-
tan och i bebodda hem, men idag har de 
många olika typer av uppdrag.

– Vi försöker sprida riskerna så gott 
det går. Vi har några pågående ramavtal 
med fastighetsägare, men har många 
andra uppdrag också, säger Jonas.

Exklusiva lägenheter
Under senare tid har de bland annat 
hållit i ett stort fasadputsjobb åt Bonnier 
fastigheter, jobbat med exklusiva nypro-
ducerade lägenheter både i Solna och i 
Norra Djurgårdsstaden samt i Åkeshovs 
simhall. Dessutom har de gjort fönsterre-
noveringsjobb åt en bostadsrättsförening 
i Sollentuna.

– Vi har framförallt en kille som är 
specialiserad på det och som gjort många 
fina renoveringar. Men eftersom de 
jobben mest görs utomhus och under 
sommarhalvåret, är det lite vanskligt att 
specialisera sig på det, säger Magnus.

Klarat krisen bra
Så här långt in i den så kallade 
coronakrisen upplever Jonas att företaget 
har klarat sig förhållandevis väl. Tre 
varsel har han behövt göra, men i övrigt 
har han kunnat hålla alla målare igång. 

– Vi fick nej på två projekt i stan precis 
i början, men det var bostadsrättsför-
eningar där många av de boende var 
över 60 år, så det är förståeligt. Den ena 
föreningen lät oss dessutom måla deras 
trapphus istället. Det är också någon 
kund som driver LSS-boenden och 
andra särskilda boenden, där vi inte kan 
komma in och göra jobben nu, säger han.

Även om han är glad att de flesta 
jobben löper på trots allt, upplever han 
att det är svårt att komma till avslut på 
offererade jobb.

Fr.v. Anders ”Andy” Eriksson och Tim Olofsson 
målar fönsterkarmar hos en bostadsrättsförening i 
Sollentuna.
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Namn: Jonas Olofsson

Ålder: 49 år

Bor: Bromma

Gör: Driver Olofssons Måleri

Familj: Gift och tre barn

Utbildning: Kock, målare

Inspireras av: Driva projekt tillsammans med bra 
människor

Bästa arbetsredskap: Färgsprutan

– Vi har sällan räknat på så här många 
jobb utan att få något svar över huvudta-
get, det är inte ens någon som ringer och 
ställer följdfrågor utan det är bara tyst, 
konstaterar han krasst, men berättar 
om sina minnen från finanskrisen på 
90-talet, då firman fick kämpa hårt för 
att överleva. 

Ett uppdrag med 50 trapphus räddade 
dock upp situationen och idag kan han 
känna att den tuffa erfarenheten är bra 
att ha i bagaget om läget blir sämre 
framöver. Han sätter en ära i att hålla 
en högsta nivå på de jobb som måleriet 
levererar och är beredd på att dra åt 
svångremmen och vara flexibel om det 
behövs framöver.

– Jag litar till att kvalitet kommer att 
vinna på sikt. Vi är beredda på att vara 
anpassningsbara till marknaden och även 
kunna anpassa storleken på företaget om 
det behövs.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Fasadmålning i Bromma. Fr.v. Abdi Nour och  
Lars Björklund.
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Elmyggan 
Den kraftfullaste av alla sandspackelsprutor 
för de stora jobben. En svensktillverkad 
klassiker av kvalitet. Levereras med 15m 
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Graco APX 8200 
Den nya, effektiva och kompakta airless sprut
spackelmaskinen från Graco. Konstruerad 
för sprutapplicering av både lätta eller tunga 
sprutspackel-kvaliteter med hög kapacitet. 

* Kalkylerat på 36 mån med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 1000:- självrisk, 
lås och kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl moms och frakt t o m  200731.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. 
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Stockholm 08-629 07 00 Malmö 040-18 70 22 
Härnösand 0611-214 63 Göteborg 031-779 73 30 

www.anti-corrosion.com 
Utrustningar för måleri och industriell ytbehandling 
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Så slår pandemin  
mot måleribranschen
Den 31 januari inträffade det första bekräftade fallet av Covid-19 i Sverige och den  
11 mars meddelade WHO att coranaspridningen runt världen skulle klassas som en 
pandemi. Därefter har mycket hänt och många branscher har drabbats hårt av effekterna 
av smittspridningen. Vi har pratat med ett antal av Måleriföretagens medlemmar samt 
färgaffärer för att höra hur deras verksamhet har påverkats av pandemin och hur de 
hanterat det nya läget.

Foto: Pixabay
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Andreas Söderkvist, koncern-vd och ägare,  
Miljönären Måleri, Borlänge.
1. Vi har klarat oss förhållandevis bra och den lilla nedgång vi 
märkt är främst på privatmarknaden. Visserligen har vi en hel 
del offentliga uppdrag och kommer inte fram på samma sätt 
som tidigare i till exempel LSS-boenden och äldreboenden, men 
vissa uppdragsgivare har varit behjälpliga med att ordna fram 
jobb som annars skulle ha gjorts lite senare. För övrigt har vi 
märkt av lite fler sjukskrivningar bland medarbetarna under 
april månad, men det kan bero på att vi gått ut med mycket in-
formation och poängterar att man ska vara hemma vid minsta 
symtom.

2. Bland annat har vi varit noga med att informera våra an-
ställda om vilka förhållningsregler som gäller och vi följer de 
allmänna rekommendationerna. Vi har uppmanat till att man 
inte ska samlas i större grupper på rasterna och att ta vissa so-
ciala kontakter utomhus. Om vi skall göra arbeten hemma hos 
boenden så skall vi vara ensamma när vi utför arbetet.

Andreas Söderqvist, vd och ägare, Mijönären Måleri.

1. Hur har coronapandemin påverkat er verksamhet?
2. Vad har ni vidtagit för åtgärder för att hantera det nya läget?

Carola Belin, Mälarö färg och tapet.
1. Vår butik har blivit positivt påver-
kade av Coronapandemin, om man 
tillåts att säga så. Vi ser en ökning 
av kunder som kommer in, då främst 
privatpersoner. Det är många som 
arbetar hemifrån. Vi är även utläm-
ningsställe för DHL. Paketmängden 
påminner lite om Black Friday och 
jul. Vi får in flera pallar med paket, 
oftast mellan fyra och fem över-
lastade, då många beställer varor 
hemma istället för att handla i fy-
siska butiker

2. Vi ser till att skydda oss när vi står 
i kassan. Vi har till exempel byggt 
upp med egengjorda plastskärmar. 
Vi bär handskar och försöker att 
hålla avståndet till våra kunder. Vi 
har även markeringar i golvet där vi 
inte vill att kunder kommer innanför 
eller ställer sig för nära i kassan, då 
det är många som gärna hänger över 
kassadisken. Det är svårare när man 
är ute i butiken då kunderna gärna 
ställer sig nära. Backar man lite så 
följer de efter. Jag kan känna att det 
är flera som inte tar så allvarligt
på det nuvarande läget.

Victor Schöön, vd, Schööns Måleri, Malmö.
1. Jag tror att det faktum att utomhussäsongen kommer nu, har gjort 
att branschen klarar sig förhållandevis bra. I början av den här perioden 
kontaktade vi våra beställare med hyresgäster och i samråd med dem kom 
vi fram till hur vi skulle hantera de olika jobben. Vissa av våra kunder 
beställer inte lika många jobb, framförallt inte där man ska gå in till deras 
hyresgäster, men i gengäld har en del tidigarelagt andra jobb som går bra 
att göra nu. Vi har också haft dubbelt så hög personalfrånvaro som mot-
svarande period förra året, men genom att parera läget hela tiden och med 
omflyttning av resurser lyckas vi lösa det. Det som är svårt att sia om är 
hur det blir framöver och kanske kommer det en smäll i vinter, men det kan 
vi inte veta. Många byggprojekt som vi jobbar med har redan påbörjats och 
de kommer att löpa över året, 
så blir det en kris så kommer 
den nog med fördröjning. Vi har 
dock fortsatt mycket förfråg-
ningar, men märker att många 
kunder avvaktar med att fatta 
beslut. Därför har vi bestämt att 
vara lite mer proaktiva.

2. Vi följer de rekommenda-
tioner som finns både från  
myndigheter och våra kunder 
och är lyhörda för förändringar 
som vi kommunicerar ut direkt. 
Vi har bra dialog med våra 
skyddsombud och utomhus- 
säsongen löser mycket av de  
sociala svårigheterna.
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Hos Noréns märks inte krisen
Hos Fredrik Weiderstål och 
Christian Wingqvist på Noréns färg 
i Huddinge har den befarade 
nedgången i färgförsäljning med 
anledning av coronapandemin, 
uteblivit. Målerikunderna tycks ha 
klarat krisen bra så här långt och 
hemmafixarna har fått ett upp-
sving.

– Från början var vi lite oroliga, ef-
tersom vi har många måleriföretag som 
kunder. De var väldigt oroliga och vi är 
ju beroende av dem. Vi har visserligen 
märkt en liten minskning på måleriet, 
bland annat hos en av våra större 
kunder som inte har kunnat öppna sin 
sommarverksamhet och därför håller 
igen tills vidare, men det mesta är 
ungefär som vanligt. Några som jobbar 
med större byggen har också fått det 
lite sämre, men det beror delvis på att 
det är många anställda som är sjuka, 
berättar Fredrik Weiderstål.

Det han och kollegan Christian 
Wingqvist dock har märkt, är att 
privatkunderna har ökat rejält under 
de senaste månaderna. De uppskattar 
att den marknaden närapå har för-
dubblats.

– Våra öppettider mellan 06 och 
16 på vardagar, gör att vi inte har så 
mycket privatpersoner i vanliga fall, 
men nu när människor jobbar hemma 
är det lättare för dem att komma och 
handla, säger Christian.

– Antingen så har en planerad resa 
blivit inställd och man satsar på att 
renovera istället, eller så har man suttit 
hemma och tröttnat på sina tapeter så 
man vill ha något nytt. De pengar som 
man sparar på att det inte blir någon 
utomlandssemester i sommar, passar 
man på att lägga på hemmet, fyller 
Fredrik i.

Levererar även hem
Han beskriver den stora oron som var 
till en början när viruset började sprida 
sig och ingen kunde sia om konsekven-
serna. Att det sammanföll med att 
utesäsongen gick igång, ser han som en 
skänk från ovan.

– Men ingen vet hur det kommer slå 
till hösten, vintern eller nästa år. Det 
är ju svårt att gissa om det kommer bli 
något bakslag, men som det ser ut nu 
är det bra fart. Det är till och med som 

det brukar vara under den här tiden på 
året, att vissa har så mycket att göra 
att de frågar om det finns folk att låna 
från andra firmor, säger han.

Den ökande försäljningen till privat-
kunder har också gjort att Christian 
och Fredrik öppnat upp för att även 
leverera hem färg till dem.

– Betalningen sker via ”swish till 
företag”, som funkar jättebra. Vi kör 
ju ändå hela dagarna i storstockholm 
till våra målerikunder, men än så länge 
har vi bara levererat till hem i närom-
rådet, säger Fredrik.

I samband med att coronaepidemin 
bröt ut genomförde även Christian 
och Fredrik en påbörjad satsning. Då 
anställde de ytterligare en person till 
butiken och även om de tvekade kring 

att genomföra det hela med tanke på de 
osäkra tiderna, valde de att gå vidare 
med den kandidat som de valt ut och 
inte ville mista. 

Anpassning och ödmjukhet
I övrigt är de glada över att de negativa 
konsekvenserna hittills har varit små 
för företaget.

– Annars gör vi som alla andra, vi 
ökar avståndet och ibland så står vi 
ute och snackar måleri med en kund. 
Det är bara att anpassa sig och vara 
ödmjuk inför situationen, säger Chris-
tian.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Fakta Noréns färg:
Företaget har funnits sedan 1935, men låg tidigare i Fullersta.

1975 köpte Christian Wingqvists pappa och farfar företaget, men familjen har handlat med  
färg mycket längre än så. Bland annat genom den anrika butiken Björklund och Wingqvist på 
Kungsholmen i Stockholm.
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KEIM. FÄRGER FÖR MÄNNISKOR 
OCH ARKITEKTUR

Hållbar, färgstabil och miljövänlig 
silikatfärg för inomhus och utomhus.

KEIM. FARBEN FÜR IMMER
www.keim.se / T: 0771-74 23 40 

De bästa verktyjen  
en maulare kan fau

Målarens bästa vän.
Sedan 1975.

Vi  tillverkar bara måleri verktyg som gör sitt jobb. Men på 
 småländskt vis – klurigt, användarvänligt och  ekonomiskt. 
Därför har vi hantverkarnas obrutna  förtroende sedan 45 år.

Hos oss hittar du allt du behöver för att göra ditt jobb.  
Vår droppsmarta pensel här är bara ett av många exempel.  
Vi finns hos välsorterade färgbutiker över hela Sverige.

embo.se

Alexander Feldhoff, vd och delägare,  
Delér Måleri i Stockholm.
1. Visst märker vi skillnad, men det som märks mest är 
att vi har byggt upp något riktigt bra i vårt företag, med 
fantastiska medarbetare och fina kundrelationer. Alla 
är inställda på att hjälpas åt och lösa situationen så bra 
det går. En stor skillnad vi märker av är att det är mycket 
snabbare puckar nu, vi kan få ett jobb på fredagen och 
det börjar på måndagen. Vi hade ett stort projekt, ett 
äldreboende, som inte blev av och ett hotell som inte har 
kunnat betala då alla inbokade gäster bokade av. När det 
kommer till medarbetare så har vi dessvärre haft en som 
har legat på sjukhus, men nu är hemma och två andra 
som har covid-19. Annars är det inte mer sjukskrivningar 
än vanligt. Det som kan vara lite oroande är att många 
stora byggföretag tycks vänta med att köpa in tjänster. 
Varför dom väntar med inköpen vet jag inte, men kanske 
kan de göra bättre inköpsvinster om de väntar med upp-
handlingar. Vi har många stora projekt som ska göras till 
hösten, men man vet ju inte hur det blir framöver.

2. Vi har sett till att 
sprida jättemycket 
information och följer 
myndigheternas rikt-
linjer. Varje fredag 
skickar jag ut ett med-
delande och talar om 
hur läget är i företaget. 
Där berättar jag till 
exempel om nya jobb 
vi fått in, för att ingen 
ska behöva känna oro i 
onödan. 

Mats Andersson, vd, Målerihantverkarna i Linköping.
1. Epidemin har bland annat påverkat oss genom att de 
renoveringar av vårdbostäder där vi gör en hel del ar-
beten, har avbrutits.

2.  Så här långt har vi inte vidtagit några särskilda åt-
gärder, då utesäsongen pågår för fullt. Däremot känner 
vi en viss oro inför hösten.
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Pigmenta Måleri 
– en färgstark cirkus

Det är inte mycket som påminner om 
ett traditionellt måleriföretag när man 
kliver in genom de duvblå dörrarna till 
Pigmenta måleri AB i Enskede söder om 
Stockholm. Det välfyllda färglagret finns 
visserligen bakom en dörr längst bort i 
lokalen. Men för att komma dit måste 
man kryssa sig igenom butikslokalen 
som är fylld med hyllor och diskar med 
allehanda spännande inredningsprylar, 
hudvårdsprodukter, färgglada kläder och 
nydanande visdomsord och mycket annat 
i en salig blandning.

– Vi flyttade till den här lokalen för tre 

När Benita och Lars Glassel ska beskriva sitt företag Pigmenta måleri kallar 
de det skrattande för en cirkus och det ligger nog ganska mycket i den 
liknelsen. Disciplinen, skickligheten och mixen av konststycken är tydlig, 
men också att de är färgstarka, överraskande och lockar till många skratt.

år sedan. Tidigare var det snickeriet som 
vi samarbetar med, som hade den och 
vi hade en mindre lokal en bit härifrån, 
berättar Benita Glassel, där hon och 
maken Lars Glassel sitter vid det väl 
tilltagna bordet i fikarummet intill.

Benita tyckte att de helt plötsligt fick 
så gott om plats att det även kunde ha en 
butik i lokalerna och gjorde slag i saken. 
Men först blåste de ur allt det gamla och 
bara skalet blev kvar innan de byggde 
upp en modern miljö med mörkgrå 
väggar, modernt kök och ljusa trämöbler.

Mötesplats i fikarummet
Själva butiksdelen tillhör egentligen 
Benitas eget företag Pigmenta Design 
AB, där hon får utlopp för sin kreativitet 
och kan vara mer fri i tanken än när det 
kommer till traditionellt måleri. 

– För Pigmenta Design tar jag dekor-
målieruppdrag, gör katalogjobb, pr-jobb, 
driver butiken och mycket annat, för-
klarar hon gestikulerande och berättar 
om en del av de utmanande jobb hon gör 
inom ramen för det egna företaget.

Sedan butiken kom till och genom 
den öppna planlösningen, har också 
måleriets kombinerade fikarum och kon-
ferensrum blivit en mötesplats för såväl 
kringboende som långväga besökare. Så 
förutom att vara platsen där kollegorna 
fikar när de har jobb i närheten, där hela 
företaget äter tillsammans och där Benita 
och Lars tar emot kunder, har det också 
blivit en brokig träffpunkt.

– Här har vi haft pizzabakning, live-
jazz och jultomte, det är som en riktig 
cirkus. Folk kommer in och sätter sig, 

Trivsel och eget 
ansvar är 
prioriterade 
områden när det 
kommer till 
personalen i 
Pigmenta måleri.
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tar en fika och berättar om sina liv, jag 
brukar säga att det är en fritidsgård 
för vuxna, skrattar Benita och berättar 
om några av alla möten som skett runt 
bordet och alla hjärtan som öppnats upp 
där.

– Det beror på att du är den du är, fli-
kar Lars in, men Benita håller inte med, 
utan slår ifrån sig och vill ha fokus på 
kunderna istället.

Jargongen dem emellan är rapp och 
emellanåt tuff, men trots att de levt och 
arbetat tillsammans i 32 år, är värmen, 
omtanken och stoltheten de känner över 
varandra tydlig.

Blev ett par under utbildningen
Allt började när de båda gick måleriut-
bildningen på St Eriks gymnasium med 
start 1988. Lars pappa Buster Glassel 
var målare, så för honom var valet inte 
så svårt, men Benita var först inne på att 
bli rörmokare innan hon tänkte om och 
valde måleriet.

– Jag var någon slags kreativ 
pojkflicka, även om jag inte gillar det 
uttrycket och vår klass var matchad med 
ganska lugna och fokuserade elever, 
varav tio var tjejer vilket var ovanligt på 
den tiden.

Lars och Benita blev ett par, började 
arbeta på BPA Måleri, som så små-
ningom blev Sandå Måleri och därefter 
blev de båda anställda av Lennart Leve-
lind på Pigmenta Måleri. Efter några 
år kände sig Lennart redo att börja dra 
sig tillbaka och bestämde med Lars och 
Benita att börja slussa in dem i verksam-
heten som sina efterträdare.

– Vi hade bara målat tidigare och hade 
ingen erfarenhet av att leda ett företag, 
så det var väldigt förmånligt att få jobba 
oss in i företaget på det sättet, berättar 
Lars och pekar ut en tecknad bild av 
Lennart som sitter högt upp på väggen 
och blickar ut över verksamheten.

Så för elva år sedan var företaget helt 
och hållet deras, men på många sätt finns 
Lennarts anda kvar trots att han gick 
bort förra året. Benita och Lars sätter 
till exempel, precis som sin företrädare, 
en ära i att de och de anställda alltid 
ska vara i tid till jobben, att aldrig ta en 
krona mer betalt än det som är överens-
kommet och att hålla kunderna uppdate-
rade kring hur jobben går.

Nyligen digitaliserade
Det är också Lennarts mall som utgör 
grunden när de räknar på jobb. 

Benita och Lars 
Glassel har 
arbetat 
tillsammans 
ända sedan de 
gick ut målarsko-
lan för 32 år 
sedan.

Företaget har 
både privatperso-
ner, bostadsrätts-
föreningar, 
organisationer 
och stora företag 
i sin kundbas.

Forts. nästa sida.
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– Från början gjorde 
vi allt pappers- och 
ekonomiarbete för 
hand på Lennarts sätt 
och det var först när 
vi för ett par år sedan 
tog in ett företag för 
att sköta bokföringen, 
som vi började digita-
lisera och blev väldigt 
förvånade över hur 
smidigt det blev, säger 
Benita.

De öser lovord över 
sina anställda, eller 

”gubbarna” som de kallar 
dem trots att vissa är i dryga 
trettioårsåldern. Trivsel och 
eget ansvar är prioriterade 
områden och i stort sett de 
enda avgångar som varit 
under de senaste 15 åren, har 
varit när någon gått i pension

– Vi har alltid öppna spjäll 
och är alltid helt ärliga med 
det som händer i företaget. Det 
är viktigt att personalen vet 
hur företaget går, hos oss är 
man inte ett nummer utan alla 

jobbar tillsammans. Vartannat år gör 
vi också en resa med alla gubbarna och 
deras medföljande. De får prata ihop sig 
om tre förslag och sedan väljer jag och 
Benita ut ett och bokar. Det vi alla är 
överens om är att det finns en strand, sol 
och god mat. Sedan ligger vi alla på rad 
i solstolar.

Lars skrattar när han målar upp 
bilden av hela företaget på 16 personer 
på rad i solstolar på en strand.

– Det är ju lite roligt att jag som alltid 
har tyckt att det är oerhört viktigt med 
jämställdhet, i princip hela mitt liv har 
jobbat med bara män. Visst skulle jag 
vilja ha in lite kvinnor i företaget, men 
just nu har vi bara män anställda, säger 
Benita som för tillfället är den enda 
kvinnan i företaget, förutom dottern 
Alice som jobbar i butiken.

Klarat krisen bra
Liksom många andra företagare fick 
Lars och Benita sig en tankeställare när 
coronaepidemin slog till nästan över en 
natt. De säger att de för första gången 
blev rädda för hur de skulle kunna ro 
det hela i land, när de blev av med sina 
tre största kommande uppdrag i ett enda 

Benita författar själv 
visdomsorden som 
finns till salu i 
butiken.

Exempel på 
uppdragsgivare: 
Svenska kyrkan, Fastighetsägarna, LO, HSB, Kungsholmens 
fastighetsservice, Kvinnojouren i Huddinge, Banfast, ICA, 
Affärsbyggarna, Alcro, många bostadsrättsföreningar i 
Stockholm, Teoge, Apoteket och icke att förglömma alla fina 
privata kunder. 

Fakta Benita:
Namn: Benita Glassel

Bäst med måleriyrket: Alla möjligheter, folket, kulörerna och 
de olika arbetsplatserna.

Favoritverktyg: Moddlaren och NCS-lådan.

Om att jobba med Lars: Ordning och reda och minne som en 
uggla.

Oanad talang: Simmar fort och skriver en bok. 

Fakta Lars:
Namn: Lars Glassel

Bäst med måleriyrket: Omväxlingen av jobb och människor. 

Favoritverktyg: Stålspackeln. 

Om att jobba med Benita: Nytänk, roligt, lätt, vackert. 

Oanad talang: Dansar skitsnyggt och har alla jobb i huvudet.

Under Formexmäs-
san i januari 2019 
målade Benita 
färgstarka Zandra 
Rhodes entréutstäl-
ling, som tagit 
inspiration av 
hennes hem.
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slag och stod med nästan tomma order-
böcker. 

– Det var tufft och vi blev riktigt 
skraja med tanke på alla anställda som 
är beroende av oss. Men vi kontaktade 
några uppdragsgivare som vi hade 
behövt säga nej till tidigare, för att vi 
inte hade tid. De gav oss jobben och flera 
av våra avtalskunder tidigarelade också 
en del underhållsjobb, vilket har gjort att 
vi har haft jobb för alla våra anställda 
och just nu ser det bra ut, säger Lars.

– Men med tanke på ansvaret det inne-
bära att ha personal och hur snabbt allt 
kan förändras, har vi sagt att vi inte vill 
ha fler anställda nu, konstaterar Benita.

Så även om det aldrig står still och 
föreställningen hela tiden utvecklas i den 
cirkus som heter Pigmenta Måleri, så 
har Benita och Lars inga ambitioner om 
att växa och bli större.

– Vi är inte nöjda, vi utvecklas hela 
tiden, men det räcker gott med det som 
är, slår Lars fast.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Utomhussäsongen är i full gång. Robert Molnar tvättar 
och borstar av huset innan målning med Falu rödfärg.
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Vad är och har varit största utmaningen under corona- 
pandemin?
– Att få regeringen att förstå företagens faktiska verklighet 
och att få till stånd effektiva, snabba och verkningsfulla stöd 
till företagen för att lindra en långvarig och allvarlig recession 
för Sverige.

Tror du att det finns positiva aspekter i form av exempelvis 
lärdomar som kan vara nyttiga att ha med i det fortsatta 
arbetet framåt?
– Det finns säkerligen flera lärdomar att dra från denna kris 
och vi kommer sannolikt att se dem i en efterföljande analys 
och debatt om hur vi hanterade olika frågor. En lärdom är att 
vi inte borde avvecklat vårt försvar och vår nationella bered-
skap vilket visat sig tydligt. 

En annan analys och lärdom som visat sig tidigt är vikten 
av att myndigheter samverkar och samarbetar bättre och mer 
omfattande för att undvika onödig byråkrati och tung admi-
nistration i lägen då det krävs smidighet och snabbhet.

Vad tror du är och har varit extra viktigt i din roll som vd 
under pandemin? 
– En viktig uppgift för alla ledare är att vara tydlig i ledar-

skapet i tider då det råder osäkerhet och ovisshet. Det är 
viktigt att ha rutiner för de uppgifter som måste göras, och 
detta blir ännu viktigare i en situation då medlemsföretagen 
och medarbetarna behöver stöd och vägledning.

Hur tycker du denna kris sticker ut från tidigare kriser du 
upplevt?
– Denna kris liknar ingen annan kris som jag upplevt ef-
tersom den påverkar hela världen, på alla nivåer, mänskligt 
lidande, en allvarlig och omfattande påverkan på hela den 
globala samhällsekonomin. Det har också gått väldigt snabbt, 
både vad avser omfattningen av själva pandemin men också 
hur allas liv påverkats i stor omfattning. Pandemin kommer 
också att påverka oss lång tid framöver, även i ett positivt 
scenario och det är därför viktigt att vi redan nu arbetar med 
att vara förberedda framåt.

Hur fungerar arbetet hos Måleriföretagen i Sverige och  
samarbeten med andra organisationer under pandemin? 
– Arbetet på Måleriföretagen har fungerat mycket bra och 
jag är stolt över mina medarbetare som visat prov på en hög 
kapacitet och smidighet när det gäller att snabbt ställa om och 
kunna leverera det stöd våra medlemsföretag behöver. Vi har 

Pontus Sjöstrand, 
vd på Måleriföretagen om tiden hittills under  
coronapandemin och tiden framåt
Den 31 januari fick Sverige sitt första bekräftade fall av coronaviruset. 
Tiden därefter har präglats av mycket oro, restriktioner och flera  
åtgärder som berör och påverkar hela Sverige. Ekonomiskt påverkas 
hela näringslivet, däribland måleribranschen. Pontus Sjöstrand, vd på 
Måleriföretagen i Sverige ger sin syn på tiden som varit och blickar 
framåt mot hösten.

Foto: Pixabay
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Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se

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

haft ett gemensamt fokus på att kommunicera ut all nöd-
vändig information samt att vara tillgängliga för rådgivning 
vilket fungerat riktigt bra eftersom vi arbetat som ett team.

Vi har också arbetat strukturerat inom Svenskt Näringsliv 
och inom sektorn på ett sätt som varit riktigt bra och lyckats 
skapa viktiga samarbetsytor mot myndigheter, kommuner, 
regioner och andra operatörer, lokalt, regionalt och centralt.

Hur upplever du att läget i måleribranschen är nu och 
vad tror du är extra viktigt att tänka på framåt för att 
branschen ska må så bra som möjligt även långsiktigt?  
– Läget just nu i branschen är att vi märkt av en nedgång, 
speciellt i region Stockholm, men vi kan inte överblicka 
alla konsekvenser av nedgången i ekonomin eftersom det 
kommer att få konsekvenser på lite längre sikt. Redan i höst 
kommer vi sannolikt att märka av en nedgång i efterfrågan 
och mindre investeringar inom sektorn, något som även 
berör måleribranschen. Nybyggnation påverkas, vilket ger 
direkta konsekvenser för oss, men även den stora delen av 
underhåll kommer troligen att känna av nedgången eftersom 
övriga branscher/sektorer är försiktigare med investeringar 
generellt sett. 

Vad tycker du om de åtgärder som regeringen och myndig- 
heterna vidtagit och saknar du någon åtgärd som du tror 
skulle kunna hjälpt måleriföretag ytterligare?
– Flera insatser har varit bra men det är för få insatser och 
det har varit onödig byråkrati kring exempelvis permitte-
ringsersättningen, som varit krånglig hos Tillväxtverket. 
Vidare borde regeringen hämtat mer inspiration från både 
Norge och Danmark där man varit både snabbare, tydligare 
och mer fokuserade på kontanta stöd till företag som är 
drabbade samt på helt andra nivåer.

En given insats som vi fortfarande saknar är ett höjt 
ROT-avdrag och man bör även se över möjligheten att höja 
ROT-avdraget ytterligare till 75 procent under en begränsad 
tidsperiod. Detta är en relativt enkel och väl beprövad 
insats som vi saknar och som kan göra nytta på bred front i 
ekonomin för att också lindra en utdragen recession och hög 
arbetslöshet.
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– Vi har inte blivit drabbade jättehårt av coronapandemin 
hittills i Stockholm och Malmö förutom att vi har haft en ökad 
sjukfrånvaro. Kollar man generellt på föregående år så har 
ökningen av sjukfall varit ganska markant speciellt i Malmö 
för vår del men även en aning i Stockholm. I Malmö arbetar vi 
mycket med allmännyttan och det kan vara en anledning till 
att fler varit sjuka där. Vi har också gått ut med tydliga rekom-
mendationer att om folk känner sig det minsta sjuka så ska de 
stanna hemma, vilket kan ha påverkat. De anställda har tagit 
ett stort eget ansvar och stannat hemma när de känt sig dåliga - 
vilket endast är bra, säger Stefan Fors. 

”Det värsta att förhålla sig till är oron”
Ett fåtal kunder har skjutit upp planerade arbeten men i övrigt 
har Larsson Örnmark Målerifirma inte märkt av några större 
effekter av coronapandemin men oron har varit jobbig.

– Det jag anser är och har varit det värsta att förhålla sig 
till under den här perioden är oron. Speciellt i början var det 
delvis mycket förvirring – vad händer och vad gör vi om detta 
händer? Nu har vi mer vetskap om vilka som 
är symptomen på covid-19, hur man 
ska bete sig, vilken hjälp man kan 
få och så vidare. Sedan vill man 
alltid sina medarbetares bästa 
och man har känt en oro för om 
vi skulle behöva permittera med-
arbetare och hur den reaktionen 
skulle bli. Än så länge har vi dock 
inte behövt göra det vilket känns 
bra.

Stefan Fors har haft ett stort 
fokus på att hela tiden informera 
sina medarbetare om hur man ska förhålla sig till det rådande 
läget genom olika åtgärder. Han tycker att de anställda, men 
även branschen i stort har hanterat situationen bra.

– Vi har försökt vara tydliga i vår kommunikation och infor-
merat de anställda vid ett flertal gånger. Informationen har vi 
hämtat från Måleriföretagen i Sverige, Svenskt Näringsliv och 
olika myndigheter. Det är viktigt att hämta information från 
säkra källor i ett sådant här läge. Jag tycker att alla har han-
terat situationen bra och tagit till sig allvaret. För vår del har 
anpassningen handlat mycket om att tänka på hygienrutinerna 
genom att exempelvis använda handsprit, hålla avstånd till 

varandra och inte ses i stora grupper. De från administrationen 
har arbetat hemifrån till stor del och vi har ställt in fysiska 
besök som vi istället kunnat ta via telefon. Sedan har vi kart-
lagt varje medarbetare och anpassat arbetsdagarna efter deras 
behov. 

– Vi försöker verkligen att riskminimera och ha en balans 
i att ta till många åtgärder men samtidigt ha arbetet igång. 
Mycket handlar också om eget ansvar och där tycker jag att 
alla har varit fantastiska. Man märker också att branschen 
har slutit sig samman och det gör mig väldigt glad. Jag tror 
också att även om läget är allvarligt så måste man kunna ha ett 
leende på läpparna, då blir allt lite enklare. 

Korttidspermittering, slopat karensavdrag och omställ-
ningsstöd samt restriktioner kring sammankomster och resor. 
Många åtgärder har införts från regeringen och myndighe-
terna. 

– Jag tycker generellt att regeringen och myndigheterna har 
gjort ett bra arbete under krisen och agerat snabbt. Sedan 
tror jag att fler kommer att behöva hjälp med större bidrag 

vilket jag verkligen förstår. Ur ett 
miljöperspektiv har coro-

napandemin trots allt 
gett en del positiva 
effekter enligt 
många och det tror 
jag att vi kan lära 
oss mycket utav. 

Även om tiden 
framåt hösten 
på många sätt är 

oviss så är Stefan 
Fors positiv till hur de 

och måleribranschen ska klara sig.
– Jag tror att restriktionerna kommer att bidra till att det 

kan bli tuffare att få arbeten i offentliga miljöer men i övrigt 
tror och hoppas jag att det inte blir en jättestor skillnad för oss. 
Branschen i stort tror och hoppas jag inte kommer påverkas 
allt för mycket till hösten. Känslan är att branschkollegor och 
leverantörer även har klarat sig bra vilket är skönt att höra. Vi 
får alla förhålla oss till informationen som ges och se till att 
ta hand om vår hälsa. Där tycker jag att vi i branschen har ett 
stort ansvar att uppmuntra våra kollegor att ta hand om sig 
själva och varandra, avslutar Stefan Fors. 

”

Stefan Fors, 
vd på Larsson Örnmark Målerifirma i Stockholm och 
Lennart Örnmarks Målerifirma i Malmö om läget 
under coronapandemin, ovissheten och framtiden
Med lång erfarenhet av måleribranschen har Stefan Fors hunnit vara 
med om upp- och nedgångar i ekonomin och flera andra händelser – 
positiva som negativa. Coronapandemin sticker på många sätt ut som 
kris betraktad. Stefan sammanfattar perioden som varit. 

Vi har försökt vara tydliga  
i vår kommunikation och  
informerat de anställda  
vid ett flertal tillfällen
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Välkomna till traditionsenliga Måleriföretagen Master den 20-21 augusti. Tävlingen avgörs på 
Österåkers Gk, strax utanför Stockholm. Tävlingen spelas på den nya banan Öster by Stenson. 
Denna bana, signerad Henrik Stenson, är nominerad till World´s Best New Golf Course 2020.

Tävlingsform 
Bästboll i lag där de två bästa scorerna räknas per hål. Pris kommer även att delas ut till de tre bästa 
individuella scorerna och givetvis koras även bästa regionen. Likt förra året är det så att den spelare 
som har bästa scoren vinner även för regionen.

Gemenskap 
Nu mer än någonsin är gemenskapen viktig så även i år så bjuder Måleriföretagen Masters kvällen 
innan in till traditionsenlig middag.

Sista anmälningsdag är 18 juni - mejla till tina.engelin@maleriforetagen.se
Frågor - Varmt välkommen att kontakta Tina Engelin, tina.engelin@maleriforetagen.se  
alt 072- 247 23 59.

Tikkurila är medarrangör. De kommer att 
finnas på plats och kommer att bjuda på ett 
smörgåsbord av fina priser.

Österåkers GK, Stockholm
20-21 augusti 2020

FAKTA
Stefan Fors började att arbeta på Larsson 
Örnmark Målerifirma 1983. Mellan 1990 
och 1998 drev han sedan eget bolag och 
arbetade utomlands innan han kom 
tillbaka till Larsson Örnmark Målerifirma 
där han blev vd för Larsson Örnmark i 
Stockholm 2010 och Örnmarks i Malmö 
2016. Bolagen erbjuder ett brett utbud av 
måleritjänster som exempelvis trapphus-
målning, renovering, tapetsering och 
dekorationsmålning för både offentliga och 
privata uppdragsgivare. Totalt arbetar cirka 
120 medarbetare hos bolagen.

Larsson Örnmark Målerifirma utför en marmorering på Klara Norra kyrkogata, Stockholm.
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Allt fler blir  
medlemmar
1.  Vad har du för för väntningar på ditt  medlemskap?

2.  Vad jobbar ditt företag med?

HAMPUS STRÖM,   
Ströms Måleri, Örebro
1.  Jag hoppas mitt medlemskap ska ge ett seriöst intryck till 

mina kunder och kollegor i branschen. 
2.  Just nu jobbar vi utvändigt. Både med moderna och traditio-

nella färger. Hittills i vår har vi strukit många fönster med 
linoljefärg på Västra Mark i Örebro.

MATTIAS GUSTAFSSON,  
Mattias Gustafssons Måleri, Ljungby
1.  I dessa tider känns det bra att kunna få hjälp med 

arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor bland annat. Jag 
har redan hunnit testa några av kurserna och 
tycker att det är bra.

2.  Eftersom jag driver en Coloramabutik också, så 
blir det mycket privatkunder. Men vi har även en 
del bostadsbolag, om- och tillbyggnader, indu-
strier och annat.

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 Grönvalls Måleri i Gävle AB, Valbo
n Eftr. Ströms Måleri AB, Örebro
n Petrob’s Måleri AB, Karlskrona
n Mattias Gustafssons Måleri AB, Ljungby
n Davids Måleri i Bollnäs AB, Stockholm
n Favorit Måleri i Gbg, Västra Frölunda

Nya medlemmar i Måleriföretagen Sverige

Den 28 april inföll den årliga säkerhets-
dagen. Måleriföretagen passade då på 
att påminna medlemsföretagen om att 
se över säkerheten på sina egna arbets-
platser för att förhindra onödiga sjuk-
domar och olyckor.

Varje år sker både olycksfall och 
sjukdomsfall på arbetsplatser för bygg- 
och anläggningsbranschen som kunde 
undvikits. De vanligaste olyckorna är 
fallolyckor och olyckor med maskiner 
och verktyg.

Temat för årets säkerhetsdag var 
belastningsskador. Måleriarbetet 
innehåller flera belastade arbetssitua-
tioner där det är bra att rotera mellan 
momenten för att belastningen inte ska 
bli ensidig. 

Några grundläggande råd är att 
arbeta nära kroppen, växla mellan 
höger och vänster hand och arbeta med 
korta rörelser. 

Fallolyckor sker oftast från arbets-
block eller från stege. Därför är 
planering och ordning och reda viktiga 

förutsättningar för att målare ska 
kunna arbeta säkert. 

Ett annat råd, som även är viktigt i 
rådande coronatider, är att se till att det 
finns tillräckligt med utrymme för att 
utföra arbetet. Se till att planera arbetet 
för att på bästa möjliga sätt kunna 
utföra arbetsuppgifterna på ett tryggt 
och säkert sätt. Att hålla avstånd under 
arbetets gång kan samtidigt minska 
risken för smittspridning. 

Carola Nilsson, rådgivare och för-
handlare hos Måleriföretagen i Sverige 
arbetar till vardags med arbetsmiljöfrå-
gor. Hon ser Säkerhetsdagen som ett bra 
tillfälle att som företagare påminna sig 
själv om vikten av att arbeta aktivt med 
arbetsmiljöfrågor:

– Arbetet med att skapa en säker 
arbetsplats är någonting som ständigt 
pågår, men ibland kan det vara bra att 
avsätta lite extra tid för reflektion eller 
att komma igång med någon del som 
släpar efter. Arbetsmiljöfrågan måste 
vara levande och prioriteras för att få 

effekt, det hjälper inte att ha genomar-
betade dokument i en pärm om de inte 
är kommunicerade. Lyft arbetsmiljöfrå-
gan och eventuella frågor med er perso-
nal, de är ju de som är experter på ert 
dagliga arbete. Glöm inte heller bort era 
skyddsombud som är en viktig resurs för 
att stärka samarbetet runt arbetsmiljön 
på företaget, säger hon.

Som företagare kan du vända dig till 
företagshälsovården eller andra arbets-
miljökonsulter för att få hjälp och stöd i 
arbetsmiljöarbetet. 

Carola Nilsson, Måleriföretagen i Sverige.

Säkerhetsdagen 2020
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Måleri SM avgörs i höst
I april skulle Yrkes-SM ha ägt rum i Helsingborg, men på 
grund av coronapandemin ställdes det in. Nu har dock  
Måleriföretagen fattat beslut om att Måleri-SM ändå ska 
genomföras till hösten.

– Måleritävlingarna vi arrangerar är väldigt bra tillfällen att visa upp 
måleriyrket och det yrkeskunnande som finns bland unga målare. I år 
blev Yrkes-SM inställt på grund av Covid-19, vilket naturligtvis är jätte- 
tråkigt, men för oss är det viktigt att fortsätta tävla och nu väljer vi att 
arrangera Måleri-SM i egen regi senare i höst. Vi hoppas att läget är 
bättre då och att vi kan genomföra tävlingen enligt plan. Årets tävlande 
är jätteduktiga målare och det ska bli oerhört spännande att följa dem 
fram till och under SM, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på 
Måleriföretagen.

Maria Marteleur, projektledare för Måleri-SM, håller med:

– Eftersom vi tycker att det är så viktigt att fler ungdomar får möjlighet 
att se hyr yrket fungerar i praktiken, så bestämde vi oss för att det är 
angeläget att tävlingen genomförs.

De nio finalisterna som ska tampas om SM-titeln togs fram vid de båda 
uttagningarna som  hölls i Kristianstad och Kista i februari. Nu har de 
ett antal månader på sig att förbereda sig inför tävlingen som ska äga 
rum efter höstlovet i november. Om gymnasieskolorna fortfarande är 
stängda blir tävlingen utan publik, annars blir det som vanligt åskådare 
på plats.

– Vi kommer vara i Fredrika Bremergymnasiets lokaler i Haninge ut-
anför Stockholm. Det är en nybyggd skola som kommer funka jättebra 
då det finns en jättestor lokal som kommer passa utmärkt för täv-
lingen, säger Maria Marteleur

Under SM-tävlingen kommer deltagarna förutom titeln, att även tävla 
om vem som  ska få resa till VM-tävlingen i Worldskills i Shanghai i 
september 2021. Men innan dess är det EM i Graz, Österrike, som 
skjutits upp till januari 2021.

– Vi kommer träna upp en välkänd stjärna från förr som ska åka dit. 
Det är Malin Arkelöw som var medlem i Målerilandslaget 2016 och som 
tog silver i SM 2016.

Lo Bäcklinder

Malin kommer 
tillbaka till tävlandet
När Måleri-EM äger rum i Graz, Österrike i 
januari 2021 är det en nygammal måleri-
stjärna som är med och tampas om medal-
jerna. Malin Arkelöw var medlem i Måleri-
landslaget 2016 och tog silver i SM 2016, 
och nu laddar hon på nytt upp för att tävla 
bland de allra bästa i branschen.

Hej Malin och grattis till att du ska vara med och 
tävla igen!
– Tack, det känns väldigt kul, men jag är också 
jättenervös. Jag har inte riktigt fattat än att jag ska 
vara med. Det är fyra år sedan sist jag tävlade och 
jag blev jätteförvånad när de ringde och frågade 
om jag ville vara med igen.

Hur kommer du att ladda upp?
– Jag kommer träna hårt med mina coacher Björn 
Nilsson och min före detta lärare Mattias Maurin, 
som också var min coach när jag tävlade sist. Vi 
har haft så roligt när vi rest tillsammans och jag 
ville inte göra det här utan honom. Nu kommer vi 
prata ihop oss om hur vi ska lägga upp träningen.

Har du haft kontakt med dina medtävlande i Yrkes-
landslaget?
– I helgen som var hade vi första lagträffen med 
World Skills Sweden, men vi träffades via nätet 
med tanke på smittspridning. Det funkade bra och 
vi fick mycket information om allt mellan himmel 
och jord. Vi kommer gå igenom allt från kost-
rådgivning till medieträning och mycket mer. Vi 
deltagare fick också se varandras ansikten, men vi 
kunde ju inte lära känna varandra.

Vad säger din arbetsgivare Familjen Byggare om att 
du ska tävla?
– De tycker att det är roligt och förstår att det är 
en bra reklam för företaget.

Carola Nilsson, Måleriföretagen i Sverige.
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På fem gånger sju meter stora flagg-
vepor har konstnären Alexandra Nildén 
fångat Grafiska vägens historia.  
Tillsammans med deltagare från Sätt 
färg på Göteborgs måleriverksamhet 
har Alexandra arbetat fram verken med 
både traditionell tryckteknik och klas-
siskt måleri.  

Arbetet med att skapa veporna startade 
redan under hösten 2019 då ett samar-
bete med fastighetsägaren ICA Fastig-
heter drog igång. Viljan att skapa något 
extra för att lyfta området och dess his-
toria var vad som fick ICA Fastigheter att 
vända sig till just Sätt färg på Göteborg 
för ett samarbete. 

En del nutidshistoria 
Grafiska vägens namn kommer just av 
den utvecklade grafiska verksamhet som 
en gång fanns i området. Tryckerier som 
Wezäta låg just där ICA Maxi Göteborg 
ligger idag. Där drev de både tryckeri och 

Konstnären Alexandra Nildén.

Alexandra tillsammans med Ali Abdullah och 
Maxamed Shire från Sätt färg på Göteborg.

Sätt färg på Göteborg 

Skapar storslagen  
konst för att fira  
Grafiska vägens historia

reklamfotostudio och tryckte bland annat 
den klassiska gula telefonkatalogen ända 
fram till tidigt 1990-tal. 

För konstnären Alexandra Nildén kom 
inspirationen till verken från många håll: 

“Kopplingen till tryckeriet såklart men 
jag har också velat skapa en hyllning till 
den grafiska traditionen som givit gatan 
dess namn”. 

Verken är uppdelade i en stor vepa om 
fem gånger sju meter, medan det andra 
verket är fördelat över flera långsmala 
vepor som, när de skådas från sidan, for-
mar ett enda sammanhängande verk. 

Unga med i arbetet
Verken är realiserade först genom ma-
skinellt tryck enligt klassisk grafisk 
tradition. Därefter har större färgpartier 
målats i för hand av deltagare i måleriut-
bildning: 

– Genom att kombinera tekniker på det 
viset får man ut det bästa möjliga av var-
dera - precisionen i det maskinella trycket 
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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.

och färglystern i det handmålade, Säger 
Erling Zandfeld, verksamhetschef för 
Sätt färg på Göteborg och en av initia-
tivtagarna till projektet. 

För deltagarna Ali Abdullah och 
Maxamed Shire var den stora vepan 
något av det första de gjorde under 
sin utbildning och definitivt det första 
konstnärliga måleri de arbetat med:

– Innan visste jag inte att det kunde 
bli så fint eller vara så roligt att måla 
konstnärligt, men när jag började och 
fick göra det flera gånger så blev det min 
favorit, säger Maxamed Shire. Flera 
arbetsmoment bekantade han sig med 
för första gången i arbetet med vepan: 

– Vi fyllde i vepan tre gånger för att få 
det riktigt bra. Roligast var att blanda 
fram nyanserna och att lära sig att spar-
måla och låsa tejpen.

Sedan den 7 maj hänger veporna uppe 
på fasaden till ICA Maxi på Grafiska 
vägen 16 i Göteborg. De är de första i 
ett längre samarbete mellan Sätt färg 
på Göteborg och ICA Fastigheter. För 
Ali Abdullah var det en upplevelse att se 
dem på plats: 

– Det känns riktigt bra att se dem 
hänga nu, det blev så snyggt med 
färgerna och alla detaljer, säger Ali, 
triumferande avslutningsvis.

Lilian Paunovic Olsson
Kommunikatör och projektledare  

på Sätt färg på Göteborg 
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Under juni månad får 27 avgångselever från 
landets måleriutbildningar ta emot det prestige-
fyllda stipendiet Guldpenseln.

Guldpenseln är ett stipendium som grundades 2002 
av Alcro i stolt samarbete med Svenska Målareför-
bundet med syftet att uppmuntra duktiga, blivande 
målare. I år delas stipendiet ut för 18:e året i rad. 

Stipendiet består av ett handgjort guldsmycke, 
ett diplom och måleriplagg från klädeskollektionen 
Alcro x DePalma. Diplom delas ut på studentdagen 
till elever som visat goda studieprestationer, stort 
yrkesintresse och gott kamratskap. Att bli belönad 
med Guldpenseln är en mycket fin merit att ha med 
sig när man ska ta klivet ut i arbetslivet. 

– På Alcro är vi mycket stolta över detta samarbete, 
som lyfter yrkesintresset och ger oss möjligheten att 
uppmärksamma ambitiösa, duktiga blivande målare. 
Ett stort välförtjänst grattis till de 27 eleverna,  säger 
Therese Skoglösa på Alcro.

27 elever  
får Alcro  

Guldpenseln 
2020

Årets stipendiater är:
Hannes Vogler, Vägga gymnasieskola
Mohammad Hosini, Tullängsgymnasiet
Ronja Björnberg, Anders Ljungstedts gymnasium
Emil Eriksson, Kavelbrogymnasiet
Pontus Lindgren, KTC Katrineholms Tekniska Collage
Adam Laine, Katrineholms Tekniska College
Mick Karlsson, Törnströmska Gymnasiet
Elin Pettersson, Praktiska gymnasiet
Vilma Ståhl, Distra Gymnasium
Maja Edin, Strömbackaskolan (Måleriet)
Linn Olsson, Lars Kaggskolan Kalmar
Daniel Göransson, Stockholms byggtekniskagymnasium
Evelina Kruse, Rekarnegymnasiet

Amanda Eliasson, Östrabo Y, Uddevalla gymnasieskola
Wilma Jansson Hörnkvist, Westerlundska Gymnasiet
Elias Norsell, Nobelgymnasiet
Louise Carlsson, Lugnetgymnasiet
Wilma Haglund, De la Gardiegymnasiet
Alex Gullberg, Gymnasieskolan Vipan Lund
Simon Larsson, Västmanlands naturbruksgymnasium Ösby
Reza Asadi, Rönnowska skolan
Linus Nilsson, Wendesgymnasiet Kristianstad
Viktorija Saka, Uppsala Nya Yrkesgymnasium Jälla
Robin Svedberg, Hushagsgymnasiet Borlänge
Daniel Olsson, Alströmmer Gymnasiet
Tim Wremstad, Kattegatt gymnasiet Halmstad

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

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

3049
Målningsavtalet

121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121

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

Källa: Byggindex



PENSELN SOM 
DRAR IFRÅN DE 
ANDRA.
PLATINUM PRO MAX STROKE

Vill du vara med och 
förbättra din vardag?

Gå med i gruppen
Anza Pro på Facebook!

SNABBASTE NÅGONSIN.
Den optimala sammansättningen med 

fyllig borst ger en mycket hög 
färgupptagningsförmåga och fördelar 

färgen jämnt på fasaden.

TA TAG I ERGONOMIN.
Det  gummerade skaftet ger dig  möjlighet 
att variera greppet – och  därmed undvika 

alltför monotona rörelser.

SPECIALBLANDAD BORST.
Ytterst slitstark borst gör att du kan 

använda penseln längre. 

SMART FÖRVARINGSASK 
Fasadpenseln kommer med en smart 

förvaringsask som håller färgen fuktig upp till 
2 veckor. Perfekt förvaring vid kortare eller 

längre pauser i arbetet. 
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FÖRSÄKRINGSFOKUS

Försäkringsfokus är tänkt att ge kort fakta 
och information om mer eller mindre vanligt 
förekommande situationer som kan bli 
försäkringsärenden. Här kan även ges tips 
på vad måleriföretagare kan tänka på för 
att till exempel försöka undvika skador eller 
stölder. Informationen är enbart tips på hur 
man kan göra, den är inte någon personlig 
rådgivning eller rekommendation. Du som 
företagare måste alltid själv fatta beslut 
baserat på din situation.

För mer skadeexempel/information eller är 
ni intresserade av en offert på  
en försäkring:

Säkra Stenstaden AB 
Växel: 060-61 25 30  
E-post: stenstaden@sakra.se

Här är några tips från Säkra  
att ha i åtanke:
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 

hänglås klass 5 eller högre
• Stöldskyddsmärk
• Om möjligt – äg inte färgsprutan 

själv utan leasa den
• Använd dig gärna av gps-spårning, 

det både avskräcker och ger dig möj-
lighet att få tillbaka färgsprutan. I 
Måleriföretagensmedlems försäkring 
ger det dig även lägre självrisk. 

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, an-
vänd er av ett låsbart extraskåp

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

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

Varje dag stjäls  
en färgspruta!
Stölder på byggarbetsplatser är ett återkommande 
problem. Värden för miljoner försvinner från både 
arbetsområden och ur fordon. Även om den som är 
drabbad kan få viss ekonomisk ersättning så medför 
stölden både ett produktionsavbrott och merarbete för 
att hitta nya arbetsverktyg. 

– Vi har under några år nu haft problem med stölder av  
just färgsprutor, som värst har det varit en stöld om dagen.  
Tyvärr ser vi inte någon nedgång i statistiken utan endast 
kortare uppehåll som blir färre och färre, säger Vilma,  
försäkringsförmedlare för Måleriföretagens medlemsförsäk-
ring på Säkra. 

Det är svårt att helt och hållet skydda sig mot stölder men 
det finns några åtgärder som du som företagare kan vidta för 
att försöka förhindra inbrott. Framförallt behöver färgspru-
tan hanteras som stöldbegärlig då det är en dyr investering 
och ett viktigt hjälpmedel. Trots att de är otympliga är värdet 
för lockande för att tjuven ska låta bli. Få personer skulle 
lämna en dator eller mobiltelefon obevakad och deras värde 
är långt under värdet för en färgspruta. 

Se till att läsa igenom säkerhetsföreskrifterna för din försäkring och gå igenom med 
alla anställda hur ni kan arbeta för att försöka förhindra stölder.
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malerifakta.se

Av branschen för branschen
Tre enkla steg  
– sedan vet du  

din lön

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

Byggkonjunkturen: 

”Dags att höja 
rot-avdraget rejält”
Antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen minskar med  
16 000 personer mellan 2019 och 2021. Det visar Byggföretagens  
konjunkturprognos.  
– Vi har inte efterfrågat några särskilda krisåtgärder, men en åtgärd som  
skulle göra god nytta är en rejäl höjning av rot-avdraget, säger Catharina  
Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i en intervju på Byggföretagens webbplats.

Enligt prognosen påbörjas 35 700 nya 
bostäder i flerbostads- och småhus 
under 2020. Läget för 2021 ser något 
ljusare ut med 39 800.

– Det är fortfarande långt under vad som 
behöver byggas för att täcka behoven, 
säger Catharina Elmsäter-Svärd.

I flera forum, till exempel olika debattar-
tiklar, har Måleriföretagen i Sverige och 
Byggföretagen tillsammans med organi-
sationer inom bygg- och installationssek-
torn lyft betydelsen av att höja ROT-av-
draget. Detta då reformen tidigare visat 
sig vara en effektiv lösning när det gäller 
att öka företagens orderingång samt 
skapa fler jobb. Något som snabbt kan 

stimulera svensk ekonomi och dessutom 
motverka svartarbete. 

De kommande åren bedöms satsningar 
på till exempel infrastruktur bli ännu 
viktigare för svensk ekonomi. Enligt 
Byggföretagen ökar dessa investeringar 
med 1 procent redan 2021.

– Byggbranschen har stor betydelse för 
återstarten av hela samhället efter 
corona-krisen. Nu gäller det att stat och 
kommuner orkar hålla i planerna som 
finns, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Totalt bedömer Byggföretagen att Sve-
riges BNP sjunker med 6,9 procent 
under 2020.  Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföreta-

gen.
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GIULIA OCH STELVIO Q4 AWD
Båda modellerna är utrustade med fyrhjuls-
drivningssystemet Q4, som garanterar 
optimal väghållning och precision samtidigt 
som Alfa Romeos körglädje bibehålls också 
under extrema förhållanden, som på isen.

Hjälp i arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöorganisationen Prevent har på sin 
hemsida samlat tips, mallar och checklistor 
som hjälper företag i arbetsmiljöarbetet i sam-
band med coronapandemin. Här finns bland 
annat checklistor för att hur man hanterar oro 
och kommunikation kring smittrisker, hur man 
gör riskbedömningar och skapar handlings-
planer. Man kan också ta del av information 
kring hur man hanterar kriser i händelse av till 
exempel en anställds svåra sjukdom eller död.

www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset

Peab bygger Centrumhuset i Norrahammar 
Peab har fått uppdraget att bygga Centrumhuset i det nya kvarteret centralt i 
Norrahammar. Beställare för projektet är Junehem AB och kontraktsumman 
uppgår till 100 MSEK. 

Projektet avser ett nytt centralt stadskvarter intill Junehems kontor i Norra-
hammar. Kvarteret ska innehålla ett flerbostadshus med 36 lägenheter, en 
familjecentral, ett bibliotek, ett trygghetsboende samt kontor till Junehem 
AB. Huskropparna kommer att utgöra ramen för kvarteret och en stor inner-
gård anläggs på insidan. Under mark kommer ett gemensamt garage att 
byggas. Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart sker i april 2020. 
Projektet beräknas vara klart i maj 2022.

Statens fastighetsverk ger hyresrabatt 
till hyresgäster i utsatta branscher
Statens fastighetsverk ger hyresgäster inom sällanköps-
handel, hotell och restaurangverksamhet samt vissa övriga 
verksamheter tillfällig hyresrabatt med 50 procent under 
coronakrisen.

- Jag är glad att Statens fastighetsverk kan stötta våra 
lokalhyresgäster och erbjuda hyresnedsättning inom ramen 
för regeringens förordning om hyresrabatt. För att under-
lätta finns också möjlighet att erbjuda månadshyra istället 
för kvartalshyra och anstånd med hyresinbetalningen, 
säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens 
fastighetsverk.

Ingrid Eiken Holmgren, 
generaldirektör för Statens 
fastighetsverk

Castellum startar byggnationen 
av Malmös nya domstolsbyggnad
Castellum påbörjar byggnationen av 
Malmös nya domstolsbyggnad i expan-
siva Nyhamnen i centrala Malmö.

När byggnaden är färdigställd kommer 
den att bestå av ca 26 500 kvm 
moderna lokaler varav ca 24 000 kvm 
kommer att hyras av Domstolsverket och 
inrymma Malmö Tingsrätt, Förvaltnings-
rätten i Malmö och Hyres- och arrende-
nämnden i Malmö. Castellum avser att 
finansiera projektet med egna intjänade 
medel och outnyttjade krediter.

Foto: Pixabay

JM lanserar Intelligenta hem
JM:s Intelligenta hem och fastigheter handlar om att skapa smarta funktioner som gör 
livet lättare, och om ny teknik som gör det möjligt att leva mer hållbart. 
En av kundinsikterna som legat till grund för dessa nya lösningar är insikten om att man 
oroar sig som mest för sitt hem när man inte är hemma. Med hjälp av exempelvis upp-
kopplade brandvarnare i flerbostadshus ökar den gemensamma tryggheten för alla i 
fastigheten. Det kan också handla om att kunna stänga av spisen eller hushållsapparater 
på distans i en app i mobilen. JM:s Intelligenta hem kommer framöver även innefatta 
dimbar belysningsstyrning i alla rum, smarta vitvaror, digitala lås, röststyrning och möjlig-
heten att kunna släcka allt med ett knapptryck vid dörren när man går hemifrån. Som 
samarbetspartner i denna utveckling har JM valt Samsung.
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Nya Peugeot 2008 SUV
Nya Peugeot 2008 SUV är designad för att erbjuda val- 
möjligheter. Kunden kan, tack vare den nya och innovativa 
CMP-plattformen, fritt välja mellan bensin-, diesel- eller el-
motor och få samma utrymmen, komfort och körglädje  
oberoende val av drivlina. Med nya Peugeot 2008 SUV tar 
Peugeot ett stort kliv när det gäller elektrifieringen av det 
populära kompakta SUV-segmentet. Nya Peugeot e-2008 
SUV lanseras med en elmotor på 100 kW (136 hk) och ett 
vridmoment på 260 
Nm. Ett högkapaci-
tetsbatteri på 50 
kWh skapar en räck-
vidd på 310 km 
enligt det nya 
WLTP-reglementet.

Nya generation av Ford Kuga har förutom en slankare  
exteriördesign och bättre utrymmen blir nya Kuga också Fords 
mest elektrifierade modell hittills med hela tre olika eldriftsal-
ternativ; en plug-in-hybrid, en mildhybrid med EcoBlue-diesel-
motor och en fullhybrid med elmotor och bensinmotor som 
presenteras senare i sommar.

Nya uppdaterade  
Mercedes-Benz Vito
Nu har nya uppdaterade Mercedes-Benz Vito visats. Den 
tyska skåpbilen kommer bland annat att få samma motor-
generation som Mercedes-Benz E-Klass. Tillsammans 
med 9-växlad automatlåda sänker det förbrukningen med 
upp till 13 %. Bilen får också innerbackspegel med ka-
mera och en mängd nya säkerhetsfunktioner. Däribland 
den adaptiva farthållaren DISTRONIC.

Nya Vito har fått en hel del nya tekniska funktioner. En 
unik sådan är att den inre backspegeln numera är digital 
med högupplöst skärm och kopplad till en kamera.

Vito har helt ny infotainment och kan fås med 7-tums 
touchskärm med Apple CarPlay™ och Android Auto™. 

 

Nu fi nns möjligheten att köpa sin egen Dinolift 
med drivning på hjulen och 10,5 meters arbetshöjd.
Med 6,5 meters utligg så kan denna smidiga maskin 

bli hantverkarens bästa vän. 
Nya DinoLift 105TL är lätt att dra med endast 

B körkort då den väger 950Kg. 
Med 40 års erfarenhet av släpvagnsliftar 

så är Dinolift märket för dig. Såväl sommar som vinter.
 

www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20

120T

135T

150T

160XT

180T

180XT

210XT

230T

260XTD

105TL
En egen Dino!

Finns för omgående leverans från 219.000:- 
exkl moms.

Nya Kuga från Ford

FSC® – CERTIFIERAT TRÄ
HANDTAG, BOKTRÄ FRÅN SUPERIOR NIVÅ

UPPTÄCK 
MÄSTERS 

NYA 
SERIER 

PENSLAR 
WWW.MASTER.NU
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produktnytt Alcro Bestå Fönsterfärg
Alcro Bestå Fönsterfärg 
har en sådan kvalitet som 
ger träet en mycket speciell 
finish och karaktär, med  
ett djup och en unik kulör-
intensitet. Det är dessutom 
en vattenburen täckfärg med 
väderbeständigt skydd för 
trä utomhus. Bestå Fönster-
färg går att bryta i hundra-
tals kulörer.

Perfekt kulörmatchning med nya 
Nordsjö Colour Sensor
Att säkerställa att kunden får en kulör som motsvarar förväntningarna är en utmaning för 
många yrkesmålare. Därför lanserar Nordsjö nu ett nytt smidigt kulörmätningsverktyg, 
Nordsjö Colour Sensor, som kommer göra kulörvalet båda enklare och säkrare. Tillsam-
mans med Nordsjö Expert app och ett enkelt knapptryck skannar den lilla bärbara enheten 
Nordsjö Colour Sensor av kulören på allt från kuddar, kläder till favoritprylen och på 
några sekunder får man en perfekt kulörmatchning.

Forskningresultat visar att 55 % av kunderna upplever att kulören skiljer sig från deras 
förväntningar när den har målats upp på en vägg. Genom att använda kulörsensorn kan 
yrkesmålare säkerställa att kunderna får en perfekt kulörmatchning som motsvarar deras 
förväntningar och man kan även direkt i telefonen eller surfplattan visualisera hur kulören 
kommer se ut när den är uppmålad i rummet.

”Vi arbetar ständigt med att tillhandahålla digitalt ledande verktyg och tjänster för 
yrkesmålare och Nordsjö Colour Sensor är det senaste beviset på vårt arbete med att 
utveckla innovativa lösningar som möter yrkesmålarens utmaningar och prestandakrav.” 
säger Heli Ekman, Brand Manager på Nordsjö.

”Nordsjö Colour Sensor är enkel att bära med sig, kräver ingen kalibrering och fungerar 
smidigt med Nordsjö Expert-appen. Med en noggrannhetsnivå 

på ≥ 90 % kommer verktyget att ge 
kunderna ett större förtroende för 

yrkesmålarens professionalism och 
borde finnas i alla yrkesmålares 
verktygslåda. Utöver mätning 
av kulör har yrkesmålaren via 
Nordsjö Expert-appen tillgång 
till Nordsjös produktkatalog, 

datablad och projekthanterings-
verktyg”, tillägger Heli.

Nya sticksågar 
från HiKOKI

HiKOKI lanserar nu två nya sticksågar 
i ergonomisk design för en god ma-
növrering och åtkomlighet. Det som 
skiljer sågarna är greppet och bryta-
rens placering. CJ36DA har ”topgrip” 
(bygelgrepp) med låsbar brytare på 
bygeln och CJ36DB har ”bodygrip” 
(stavgrepp) med återfjädrande On-Off 
brytare på båda sidor.

Båda modellerna har mycket hög 
såghastighet (snabbast i klassen för 
denna typ av verktyg). Med kraftfull 
kolborstfri motor med hög driftstid 
och effektivitet samt lång livslängd. 
Det tillsammans med MULTI VOLT-bat-
teriet ger CJ36DB hela 40% högre 
såghastighet än HiKOKIs eldrivna 
modell CJ160VA.

Båda sågarna har integrerat LED-ljus 
som ger bra sikt vid sågning, spånblås 
för att hålla såg-
linjen ren, pendel-
funktion i fyra steg, 
universalfäste för 
sågblad och kan 
anslutas till damm-
sugare.

FLEX nya kraftfulla sladdlösa 
kompaktdammsugare

FLEX presenterar en sladdlös säkerhetsklassad  
dammsugare. Den drivs med FLEX 18,0 V batterier 
och imponerande sugförmåga för att vara en så 
liten maskin. Smidig att ha med sig för mindre 

mobila slipningsjobb där slipmaskin enkelt 
kopplas till dammsugaren hängande på axeln om 

man så vill. Utrustats med kompaktslang som kan dras 
ut från 0,5 meter längd till hela 2,5 meter.

Den gula silvertejpen
En mycket lämplig tejp 
för reparationsar-
beten. Kan användas 
vid låga tempera-
turer. En slät och 
UV-resistent tejp 
för utomhusbruk. 
God vidhäft-
ning på sten och 
betong. Finns i 
färgfackhandel. 
Marknadsförs och 
säljs av Embo AB.
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Beckers lanserar ny 
utomhusfärgkarta 
med 96 kulörer
Nu har Beckers samlat sina populä-
raste utomhuskulörer för träfasader på 
ett och samma ställe. Den nya färg-
kartan med 96 olika kulörer bjuder 
både på tradition och nyskapande.

Visserligen har vi i Sverige många röda 
stugor och gula hus med vita knutar, 
men vi har varit modigare än vad vi 
kanske tror när vi har färgsatt våra hus. 
Exempelvis under 1980-talet byggdes 
och målades hela områden i pasteller. 
Nu målar vi för första gången i historien 
våra hus svarta. Vi går också tillbaka 
till ursprunget där vi tittar på vilken 
kulör huset var målat i när det var 
nybyggt. Här är variationer beroende på 
vilken landsända vi befinner oss i. Vi 
hittar inga kritvita gamla hus och 
gårdar i Småland, men däremot 
massor av vita 1800-talshus i 
Bohuslän.

Att måla in golvlister och fönsterfoder 
inomhus i samma kulör som väggen 
har vi sett mycket av under de senaste 
åren och det är en trend som även 
finns utomhus. Framförallt är det de 
svarta husen som vi målar på detta 
monokroma sätt, men även vitt, rött 
och grått förekommer. Ett grönt eller 
gult mono-kromt målat hus hör 
däremot till ovanligheterna – än så 
länge.

Oavsett om man väljer den 
moderna färgskalan eller den 
ursprungliga så är det bra att ta 
sig en titt runtomkring huset. 
Hur ser omgivningen ut? Vad är 
det för kulörer på grannhusen? 
Sedan bör man även beakta 
husets ålder och utseende när 
man väljer kulör. På dörrar, 
fönster och detaljer kan man 
hellre ta ut svängarna utan att 
vara rädd för att störa en helhet 
och det är enkel att måla om 
begränsade ytor.

Nya bordscirkelsågen Festool 
TKS 80 med SawStop-teknik
Med TKS 80 presenterar Festool för första gången  
en bordscirkelsåg som även innehåller den innovativa 
och skadeförebyggande SawStop-tekniken.

Den nya SawStop-tekniken är integrerad i en bords- 
cirkelsåg för att ge ännu bättre skydd mot allvarliga 

arbetsolyckor. Den viktigaste delen är en patron 
som med hjälp av en fjäder trycker in ett alumini-
umblock i sågklingan om klingan kommer i  

kontakt med hud under arbetet. På mindre än fem 
millisekunder stannar klingan och försvinner ner i 
maskinbordet. Detta minskar på ett betydligt sätt 
risken för allvarliga sågskador. 

Midbec lanserar blooming
Tapetkollektionen Blooming tar dig djupt i en 
mustig tropisk fauna där flamingos och apor 
skymtas bland ståtliga blommor och blad. 
Stora praktfulla kattdjur smyger sig lättsamt 
fram. Kollektionens färgpalett går från mjuka 
pasteller som ljusgrön och rosa till mer tuffa 
och effektfulla nyanser.

Tapetkolletkionen innehåller 47 artiklar för-
delat på 9 mönster, enfärgade tapeter samt 
fototapeter. Tapeterna är tillverkade på non-
woven.

Fristads lanserar sportig  
outfit för hantverkare
Fristads fortsätter att utmana den  
traditionella sortens arbetskläder  
och lanserar nu en sportig outfit  
för hantverkare framtagen för den  
som vill uttrycka sin personliga stil  
även på jobbet.

I vårens lansering ingår ett par hantverksbyxor i jogger-modell som 
bygger vidare på de tidigare jogger- och tightsmodellerna som  
Fristads har utvecklat. Dessutom lanseras en matchande sweat- 
shirt med en design som tydligt bär inspiration från sportvärlden.
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Duros trendspaning 
våren 2020
Hållbarhet är en genomgående trend just nu och kommer att så 
vara också våren 2020. När världen runt omkring oss är orolig vill 
vi tillbaka till det trygga. 

Vi drömmer om lantliv, att ha ett hus eller stuga där man kan 
vara självförsörjande. Odla växter och mat, ta tillvara på ”det 
naturen har att ge oss” där vi bor. Äta mer grönt och lokalprodu-
cerat.

Vad gäller tapeter är trenden att välja mönster och färg med 
omsorg. Klassiska mönster som håller länge och som du kan 
trivas med i många år. Blommor är ett klassiskt tapetmönster 
som vi ser långt tillbaka i historien. Storblommigt, småblommigt, 
verklighetstrogna eller abstrakta blommor. Variationerna är 
oändliga. Ett annat klassiskt mönster är olika typer av romber 
ofta i kombination med en enkel blomma eller i gamla schablon-
tryck. Ränder är förstås också ett mönster som alltid åter-
kommer. 

Vad gäller färgen på tapeter 2020 är trenden också hållbart. Vi 
går även här gärna tillbaka till det klassiska. Färgerna rör sig 
”mot mitten” inte jätteljusa och inte mörka. Vad sägs om ”Grå 
umbra”, ”Bränd terra” och ”Djurgårdsgrön”. ”Grå umbra” var en 
vanlig färg på snickerier både inom- och utomhus under 1700-
talet. ”Bränd terra” är en klassiker i brytningar med vitt och ger 
tillsammans med vitt, en gammalrosa kulör. ”Bränd terra” var 
vanligt både inom och utomhus under både 1700 och 1800-
talet. Eller varför inte ”Djurgårdsgrön” som har fått sitt namn just 

efter färgen på många 1800-tals hus på Djurgården i Stockholm. 
Färgen var vanlig på fasader och fönsterbågar i kombination med 
vitt. Men det viktiga är trots allt vad du trivs med.

Hållbarhetsaspekten finns också i inredningen. Satsa på hållbara 
material och klassisk design. Köp hellre secondhand än nytt, det 
är miljövänligt och ger ett mer personligt hem. Hitta designklas-
siker i möbler, glas och porslin. Återanvänd textilier och tänk 
hållbara material. Välj en matta i naturmaterial som håller länge, 
och linnetextilier som bara blir vackrare med åren.

Effektiv  
marknadsföring

Ring 070-747 42 82  
eller skicka mejl till  

per @ malarmastaren.se

Annonsera 
i yrkesbutiken  

eller måleriguiden!

Vårjacka för dig som arbetar ute
Blåkläder lanserar en jacka som skyddar vid tvära 
väder- och vindomslag har stretchpaneler på nog-
grant utvalda ställen i kombination med ett lätt och 
slitstarkt vaxat material, vilket gör att man kan röra 
sig väldigt fritt men ändå känna sig skyddad mot 
naturens och den hårda arbetsdagens krafter.

Jackan har en slimmad och ergonomisk passform 

som justeras i nederkant med en praktisk 
dragsko. Försetts med förböjda ärmar, förlängd 
rygg, justerbara ärmslut samt smidiga huva, 
utrustad med stretchpaneler för ökad komfort.

Modellen 4759 finns i färgkombinationerna mörk 
marinblå/svart, mörk olivgrön/svart, röd/svart samt 
mörkgrå/svart.

Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla
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ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 070-747 42 82  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!

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!

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
FÖNSTERRENOVERING

k
KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

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

f

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

Tfn: 08-447 56 00 • Tfx: 08-447 56 19
E-post: info@fhd.se

Hemsida: www.fhd.se

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
®
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KONSULTUPPDRAG/DATA

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

Effektiv  
marknadsföring

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

k

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 & SPACKLAR MM

Proffsens val

Ta långlunch!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

S

STEGAR & STÄLLNINGAR

V

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

VERKTYG

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 070-747 42 82  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 070-747 42 82  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se



Kontakta oss på:
Tel 08-88 56 80 

info@greiffab.se

Vi rustar måleriet 
inför högsäsong!

MASKINER OCH SERVICE FÖR HELA LANDET

Mer info på:
www.greiffab.se

Airlessco SP308Airlessco SP308
12 990:-12 990:-

Alt. 36 mån hyrköp 450:-/mån

REPARATION AV DIN GRACO ELLER AIRLESSCO
FÄRG- OCH SPACKELSPRUTA INFÖR HÖGSÄSONGEN!

Snabbt - Enkelt – Klart inom en vecka 
•  Ring Greiff 08-88 56 80  •  Greiff hanterar allt med transport  •   Schenker hämtar dagen efter

•  Greiff servar i sin certifierade verkstad i Årsta  •  Schenker returnerar färdigservad maskin

+ + + = KLART

Airlessco LP655Airlessco LP655
27 990:-27 990:-

Alt. 36 mån hyrköp 875:-/mån
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POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med nya 
adressen på baksidan.
Målarmästaren
Skridskovägen 13
175 45  Järfälla

Måla om!
Det är skillnad på färg och färg. Alcro Solist är en innovativ och 
miljömärkt ommålningsfärg. Endast en strykning behövs för en 

enastående yta som ger nytt liv åt fasaden. Dessutom sparar du 
tid vid målningsarbetet. För ett resultat som de flesta imponeras 

av – men bara en perfektionist kan sätta fingret på. 

Hitta din närmsta återförsäljare och läs mer på alcro.se

FÖR OSS SOM SER SKILLNAD

SV
AN

ENMÄRKET

Bli klar på halva tiden.


