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NORDICA  
Husfärger

NORDICA PRIMER
Bättre vidhäftning på träytor

NORDICA MATT
Sober helmatt och väderbeständig färg

NORDICA CLASSIC
Halvmatt klassiskt utseende
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Glans och hållbarhet i toppklass
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Liwa OdorControl 
Primer

Liwa OdorControl 
Barrier Paint

Liwa OdorControl 
Topcoat

BRAND

FUKT

MÖGEL

AVFALL

URIN

NIKOTIN

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

ETT FUNGERANDE 
OCH MILJÖMÄSSIGT
SYSTEM FÖR 
LUKTSANERING

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

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

Bygger på Prebona CompoTechs patenterade 
teknologi.

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

Miljövänlig 
Eliminering av Lukt 

Spärr mot 
Genomblödning

Högeffektiv Tak- 
och Väggfärg

Enkla Steg3
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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

åleriföretagen har en lång tradition av att verka för en sund bransch 
där villkoren och kulturen i branschen alltid ska präglas av sunda 
värderingar och fullständig transparens.

Det finns alltid mer att göra kring de flesta utmaningar och 
upp gifter – man ska aldrig vara helt nöjd – utveckling och krav på 

förbättring ska alltid vara ett starkt incitament för att ständigt bli bättre. Trots detta 
är det ibland viktigt att också peka på saker som man faktiskt både gör och har upp-
nått. Dels för att informera och upplysa, både bland våra egna medlemsföretag och 
vår omvärld och dels för att påminna varandra om att enträget arbete ger resultat.

Jag vill därför passa på att peka på tre viktiga områden/insatser som faktiskt både 
pågår och de facto har genomförts men som behöver lyftas fram ytterligare och som 
också behöver uppmuntras att användas. 

1. Samhällsbyggnadssektorns etiska råd, där Måleriföretagen ingår tillsammans 
med övriga branschförbund inom sektorn samt ett antal andra organisationer inom 
byggsektorn, har i sin instruktion fastslagit sex grundläggande etiska regler. Dessa 
regler är basen för rådets verksamhet och tjänar både som stöd och vägledning för 
våra medlemsföretag. 

Utöver dessa råd finns det en överenskommelse som träffades 2015 mellan Sveriges 
Kommuner & Landsting (SKL), Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna samt PEAB, 
SKANSKA, NCC, JM och Veidekke. Överenskommelse för att motverka mutor och 
korruption (ÖMK).

Detta är en utmärkt ledstång för alla företag som vill ha vägledning kring dessa 
frågor och ett gediget arbete som kan användas av Måleriföretagens medlemsföre-
tag, en riktigt handfast och bra vägledning.

2. ROT-avdraget och hela konstruktionen av detta instrument för att motverka 
svartarbete och stimulera tillväxt i måleribranschen men också i övriga delar 
inom sektorn. Vi fortsätter att driva frågan om att få en höjning av ROT-avdraget 
till 50 procent eftersom detta bevisligen gynnar alla parter och dessutom kan ge 
ett överskott till stadskassan. Idén till ROT-avdraget föddes på Måleriföretagens 
huvudkontor i Stockholm i början av 90-talet då stadsråden Bo Lundgren och Bengt 
Westerberg var ansvariga. Måleriföretagen drev frågan aktivt och framgångsrikt och 
därför känner Måleriföretagen också fortsatt ett särskilt starkt och viktigt ansvar 
för denna fråga.

3. Bildandet av ID06 och vårt gemensamma bolag inom sektorn där vi skapat ett 
modernt, effektivt och säkert system för att motverka fusk och otillbörliga metoder 
på våra arbetsplatser. Genom id-korten som en garant för en effektiv kontroll har vi 
tillsammans med berörda myndigheter (Skattemyndigheten, Polisen och Tullverket) 
kommit en bra bit på väg när det gäller att minska riskerna för obehöriga och oseri-
ösa företag och arbetsgivare. Även Transportföretagen har anslutits som delägare i 
ID06 och detta viktiga arbete fortsätter.

Dessa tre åtgärder är konkreta exempel på vad vi gör idag för att verka för en sund 
konkurrens där Måleriföretagens medlemmar växer, utvecklas och är ett föredöme 
för hela sektorn.

M

Måleribranschen  
– en sund bransch med sunda värderingar!



internationell färgexpert
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Nytt liv åt gamla arbetskläder
I ett projekt tillsammans med modeföre-
taget Cheap Monday och Re:Textile, ett 
forskningsprojekt som drivs av Textilhög-
skolan i Borås, har hyr- och tvättservicefö-
retaget Berendsen varit med och bidragit 
till en helt ny klädkollektion framtagen av 
använda arbetsplagg.

I Sverige slängs 80 000 ton textilier varje 
år och syftet med projektet är att förlänga 
livstiden på redan använda textilier och 
hitta innovativa lösningar för en mer 
hållbar modeindustri.

– För oss som marknadsledande aktör 
inom textilservice är ämnet högaktuellt. 

Hållbar resursanvändning och cirkulära 
flöden är grundstenar i vår affärsmodell, 
säger Johanna Persson vd på Berendsen. 
Vårt erbjudande är uppbyggt kring ett 
kretsloppstänk där vi hyr ut, tvättar och 
distribuerar olika typer av textilier till 
företag och organisationer. Genom att vi 
äger textilierna kan vi säkerställa maximal 
användning av varje plagg vilket i sin tur 
bidrar till en smartare resursanvändning. 
Att ta processen vidare ett steg och ge 
kasserade plagg nytt liv genom smart 
re-design ser vi som en självklar möjlighet 
att ytterligare bidra till en mer hållbar 
konsumtion.

Nytt samarbete välkomnar 
fler till byggbranschen
Bygg- och anläggningsbranschen behöver rekry-
tera ungefär 20 000 nya personer varje år. Därför 
breddar nu Byggnads, Seko, Sveriges Bygg-
industrier och Maskinentreprenörerna satsningen 
Nubyggare. Samarbetet fokuserar på att genom 
yrkesintroduktionsutbildning och yrkesintroduk-
tionspraktik skapa vägar in i bygg- och anlägg-
ningsbranschen för personer med ofullständig 
gymnasieutbildning och nyanlända.

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

Foto: Sveriges Byggindustrier

Förbjudet skicka 
pappersfakturor
Från och med den första april 
2019 är det förbjudet för för 
företag att skicka pappersfak-
turor till kommuner, landsting 
och andra myndigheter om de 
är en följd av offentlig upp-
handling. Istället ska de 
skicka elektroniska fakturor. 
Upphandlingar som gjorts 
innan lagen träder i kraft 
omfattas dock inte av bestäm-
melserna.

Lagen om e-faktura ska inte 
heller tillämpas i de fall använ-
dandet innebär att man ris-
kerar röja uppgifter som 
omfattas av sekretess eller 
riskerar att skada säkerhets-
känslig verksamhet.

 Målerimaterial ökade  
med  8,5 procent
Faktorprisindex (som mäter kost-
nadsförändringar för produktionsfak-
torer i bostadsbyggande) för flerbo-
stadshus ökade med 1,1 procent 
mellan mars och april 2019. Entre-
prenörernas kostnader, med en vikt 
på drygt 82 procent av faktorpris-
index, steg med 1,0 procent under 
samma period. 

Byggmaterialkostnaderna ökade med 
1,6 procent. Inom gruppen steg alla 
kostnader förutom för VVS-material 
som var oförändrade och kostna-
derna för armeringsstål som sjönk 
med 0,1 procent. 

Entreprenörernas omkostnader och 
lönekostnader steg med 1,9 respek-
tive 0,1 procent medan maskinkost-
naderna var oförändrade. Kostna-
derna inom gruppen transporter, 
drivmedel och elkraft sjönk samman-
taget med 0,1 procent. Det berodde 
på att kostnaderna för elkraft föll 
med 5,4 procent.

Under senaste året har faktorspis-
index för flerbostadshus ökat med 
4,2 procent och entreprenörernas 
kostnader höjts med 3,7 procent.

Byggmaterialkostnaderna från mars 
2018 till mars 2019 steg med 5,1 
procent. De största ökningarna i 
byggmaterialgruppen hade järn och 
stål inklusive armeringsstål och 
material för målning som höjdes med 
11,1 respektive 8,5 procent. 

AKTUELLT

”Kostnaden  
Material för  
målning steg  

med 8,5%”



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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För drygt 120 år sedan startades 
Celander av sju målare som i 
huvudsak ägnade sig åt restaurering 
och underhåll av kyrkor. Sedan dess 
har företaget gått igenom både 
strålande tider och tuffa stålbad. 
Idag är det ett välmående målerifö
retag, med drygt 300 anställda och 
som har verksamheter på många 
platser i Sverige.

På Celander i Mölndal möts gamla väl-
beprövade hantverkstraditioner och nya 
innovativa målerirön samt allt annat som 
ryms där emellan. Här bullrar skratten 
i fikarummen, kontorsdörrarna står 
öppna och mjuka mattor, en skickligt 
marmorerad receptionsdisk samt vacker 
konst på väggarna, ger tyngd åt loka-
lerna.

Men det startade i en helt annan ände 
när ägaren och vd:n Örjan Berntsson var 
15 år och skoltrött…

– Jag började som lärling hos min 
pappa Tyko som var målarmästare och 
det var naturligt att det var måleriet som 
jag skulle satsa på. Min bror Torgny och 
jag startade eget efter ett par år, pappa 
räknade på jobb åt oss, men vi gjorde 
inte många kronor på det.

Köpte efter radannons
Den första egna firman fick alltså aldrig 

något större uppsving, men så små-
ningom uppstod en möjlighet för brö-
derna som satte bollen i rullning.

– Jag och Torgny köpte Celander 
1965 efter att vi sett en radannons i 
Göteborgsposten. Med företaget kom 
sju alkoholiserade målare som aldrig var 
på jobbet på måndagar, ville ha förskott 
på fredagar, men trots allt var skickliga 
på sitt jobb om det inte varit för spriten, 
skrockar Örjan.

Han berättar hur han och Torgny 
bit för bit rekryterade lite pålitligare 
personal och att den första målare de 
själva anställde fortfarande är kvar i 
företaget. Torgny tröttnade dock snart 
på branschen, blev utlöst av Örjan och 
satsade istället satsade på att bygga upp 
en framgångsrik konferensanläggning på 
Särö, utanför Göteborg.

Tillsammans med ekonomichef Anders 
Erlandsson, som varit i företaget sedan 
1985, ger Örjan en återblick i företagets 
historia. Han är en berättare av rang, 
som med en omisskännlig glimt i ögat 
gärna bjuder på både berättelser om 

lyckade, såväl som misslyckade beslut 
och händelser.

Som mest 400 anställda
– Vi måste ha fattat en del riktiga beslut, 
för företaget växte och i början av 90-
talet gick det riktigt bra och vi blev allt 
större. Som mest hade vi ungefär 400 
anställda och hade planer på att börs-
notera oss, berättar han.

Men sen kom finanskrisen och liksom 
många andra företag i byggbranschen 
försvann en stor del av jobben i ett enda 
slag.

– Alla pengar vi tjänat försvann på en 
enda gång. Vi kunde komma till jobbet 
och inse att vi saknade 500 000 kronor 
för att kunna betala ut lönerna dagen 
efter. Vi fick ha is i magen och vänta till 
nästa dag och kanske kom det in lite 
pengar då, så vi kunde rädda upp situa-
tionen, beskriver Örjan.

Företaget halverade sin personalstyrka 
och lyckades klara sig från konkurs med 
nöd och näppe.

Fr.v. Anders Erlandsson, ekonomichef tillsammans med och vd och ägare Örjan Berntsson som 
ägt och drivit Celanders Måleri sedan 1965 (LO är det riktigt ???)

Renoverad trappa från Säröhus utanför 
Göteborg.

120 år
av målerihistoria på Celander

Forts. på s. 10
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– Vi redde ut de där hemska åren, men 
tänk vad många bankförhandlingar vi 
satt i, där vi lyckades få till ganska bra 
överenskommelser ändå, säger Anders.

Han och Örjan förlorar sig för en 
stund i minnen av hårda förhandlingar 
med leverantörer och banker, som gjorde 
det möjligt att vända skutan och få siff-
rorna att börja visa plus igen.

Aldrig mer lån
– Vi lärde oss mycket och bestämde att 
om vi klarade upp den situationen, så 
skulle vi aldrig mer ha några lån. Idag är 
alla våra fastigheter betalda och vi vet att 
vi klarar tuffare tider, fyller Örjan i.

Med många år i yrket har han många 
historier att dela med sig av, även om han 
inte gärna förhäver sig. Han tonar ofta 
ner sin egen roll när det kommer till det 
faktum att han byggt upp och bibehållit 
ett blomstrande företag.

– Det säger väl alla att de har, konsta-
terar han krasst när han får frågan om 
det finns någon särskild företagsanda i 
Celander.

– Vi gör som alla andra, vi firar med 
lite jippon ibland och har satsat på en bra 
företagshälsovård. Men det viktigaste för 
de anställda är att det dagliga fungerar 
bra, att man har rätt grejer och får gehör 
för sina synpunkter, fortsätter han och 
får medhåll av Anders.

Medalj för ”gagnande verksamhet”
På väggen på Örjans kontor hänger ett 
flott inramat dokument som troligtvis 

inte kan skådas på många måleriföretag. 
Det är beviset på att företaget har till-
delats ”Kungliga Patriotiska Sällskapets 
medalj i guld, första storleken”, som 
belöning för ”långvarig gagnande verk-
samhet”. 

Och på meritlistan har de mängder 
av prestigefyllda kunder. Förutom vissa 
ramavtal som sträcker sig över lång 
tid, har de även gjort restaureringar av 
många kulturhistoriska byggnader.

– Vi har haft många fina uppdrag, 
däribland Göteborgs domkyrka och 
Gunnebo slott. När det gäller slottet så 
skrapade vi det först trärent från sex eller 
sju färglager med akryl- och linoljefärger 

om vart annat. Vi har också ramavtal på 
Liseberg, där vi målar allt från karuseller 
till papperskorgar och kan ha allt från 
åtta till femton stationerade målare, 
beroende på säsong, berättar Örjan.

Inte hänt så mycket
Med tanke på Örjans långa erfarenhet av 
branschen skulle man kunna tro att han 
har mycket att säga om hur den föränd-
rats under åren, men han ger ett ganska 
sparsmakat svar.

– Om man tittar på hur det var när jag 
själv målade 1975 så använde vi färgs-
prutan och gick sedan på med pensel. 
35 år senare är det samma spruta och 
samma pensel, så det har inte hänt så 
mycket. Den stora skillnaden är dock att 
på den tiden blev inte målarna så gamla, 
men idag har vi inte ens någon i företaget 
som går hem före pensioneringen. Bland 
annat har det blivit mycket bättre färger, 
lättare färgburkar och arbetsrotationen 
gör också en hel del, konstaterar han.

Verksamheten spänner idag över 
många olika områden inom branschen 
och ibland försöker de erbjuda total-
entreprenader, även om det inte är något 
högt satt mål. Förutom det traditionella 
måleriet har företaget även separata 
avdelningar för undertak och golv. Dess-
utom en avdelning för dekorationsmåleri.

Örjan själv har visserligen uppnått 
den vanligaste pensionsåldern med råge, 
men vill ogärna slå av på takten allt för 
mycket.

– Nu för tiden försöker jag åtminstone 
att vara ledig på fredagar, skrockar han.

Text: Lo Bäcklinder 
Foto: Per Hansson / CelanderÖrjans son Albert Berntsson arbetar som trainee på företaget.

Domkyrkan i Göteborg.
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Gibraltargatan i Göteborg 
där Celander bland annat 
har utfört dekorations
måleri.

Tjusiga dekorer på 
Vegagatan i Göteborgs 
innerstad.

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.Celanders Måleri

Ivar Celander var en av de sju målare som startade företaget 1898, 
men idag vet man inte mycket om vem just han var.

Örjan Berntsson har ägt företaget sedan 1965, till en början tillsam-
mans med sin bror.

Företaget har ungefär 300 anställda och verksamhet i Göteborg, 
Skövde, Malmö och Halmstad.

Örjan har alltid haft ett stort konstintresse och överallt på kontoret 
hänger det fin konst från olika konstnärer. Denna jättetavla pryder 
konferensrummet.
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Att måla fasader är ett jobb som 
kräver både erfarenhet och upp
daterad kunskap. Tillverkarna 
kommer med nya rekommendationer 
och marknaden fylls av nya fasad
material som kräver särskild be
handling. Och sen är det ju det där 
med färgsättning… 

På Måleributiken i Alvik finns det stor 
kunskap om såväl material, metoder och 
färgsättning. De erfarna färgsättarna 
Karolina Persson och Marie Söderholm 
är vana vid att prata fasadmålning och 
vet det mesta som är värt att veta. När 
det kommer till metoder poängterar de 
vikten av att arbetet blir grundligt gjort, 
för att det ska bli ett hållbart resultat. 
Något som borde vara en självklarhet 
bland professionella målare, men de 
menar att det finns många mindre nog-
räknade målare som fuskar med under-
arbetet för att pressa priserna.

– Det är viktigt att målarna vågar säga 
till kunderna vad som behöver göras, 
för att det ska bli ett bra resultat, säger 
Marie.

– Vi låter ofta våra fasadexperter åka 
ut och undersöka vilket förarbete som 
behöver göras, så att man vet det från 
början. Att fuska med fasadtvätten är 
som att vaxa en bil och inte tvätta den 
innan. Jag uppskattar att förarbetet är 50 
procent av arbetet vid utomhusmålning, 
fyller Karolina i.

Kontrollera alltid fukten
Hon menar att det viktigaste är att kont-
rollera fukten i fasaden och att tvätta den 
innan man börjar måla.

– Många gånger kan det ju också räcka 
med att tvätta fasaden för att den ska se 
som ny ut, fortsätter hon.

Nya material i husen, som snabbväx-
ande trä till exempel, kräver en viss typ 
av behandling som inte alla målare håller 
sig ajour med. Nya produkter och rön 
kommer också allt eftersom och även 
befintliga produkter ändras och får nya 
tillsatser som påverkar resultatet. 

– Många färgfabrikanter ändrar sina 
rekommendationer på produkterna och 
jag tror inte att det är många målare som 
läser på burkarna till produkter som de 
använt länge, säger Marie.

Undvik obruten vit
När det kommer till färgsättning är det 
mycket traditioner som styr, men det 
finns också modetrender som ändras med 
tiden.

– För två år sedan valde nio av tio 
husägare att måla sina hus vita, men nu 
är det mycket grått och även en hel del 
lite mörkare kulörer som mörkbeige och 
mörkgrå, berättar Marie.

Rengöring av fasad före ommålning på Fasanvägen på Värmdö.

Fuska aldrig med underarbetet
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– Vi säljer även en hel del gröna och 
ockragula nyanser, fyller Karolina i.

De båda träffar många kunder som vill 
köpa färg till sina hus och målare som 
har fått beställning på vilken kulör huset 
ska målas i.

– Ett av de största misstagen man kan 
göra är att måla huset eller staket i obru-
ten vit, det blir alldeles självlysande och 
i vissa lägen kan det till och med se blått 
ut, säger Marie.

Hon beskriver hur färgprovet ofta 
behöver ha en smutsigare ton än vad man 
tror, för att inte bli alltför stark. Den 
skitiga känslan försvinner när solljuset 
kommer på. 

– Framförallt när det gäller gula hus, 
är det viktigt att man är noga med vilken 
kulör man väljer. Det allra bästa är att 
be om hjälp, då brukar det bli bra, säger 
Karolina som också rekommenderar att 
alltid provmåla för att se hur kulören ser 
ut i verkligheten.

Glansen har stor betydelse
Samma kulör kan också ta sig olika ut i 
olika produkter, likväl som att färgens 
glans har väldigt stor betydelse för hur 
slutresultatet blir.

När man väljer kulör till huset kan 
det också vara bra att veta att om husets 
karaktär ändras väsentligt, eller om 
området som huset ligger i är kultur-
miljö inventerat. Då krävs det bygglov för 
att byta färg på huset.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Frågor till fasadexperten
Hej Dennis Danielsson, fasad
expert hos Måleributiken i Alvik, 
vad är det du tittar på och 
bedömer när du inspekterar 
fasader inför en om målning?

– Jag tittar på skicket, sprickor, 
blåsor, oxidation, röta, alg- och 
mögelpåväxt till exempel. Det är 
också viktigt att analy sera vilken 
eller vilka färgtyper det är målat med 
tidigare, inte minst för att ta reda på 
varför eventuella skador uppstått som 
till exempel flagning, blåsbildning 
eller röta.

Vad är de vanligaste misstagen eller 
felen du upptäcker?
– De vanligaste felen är att man 
slarvar med underarbetet, man målar 
på virke som är i dåligt skick med 
sprickor till exempel och man målar 
med fel färgtyps kombinationer. Det 
kan också vara att man målar på 
redan för tjocka färglager eller bara 
målar en gång med färdigfärgen. Ett 
väldigt vanligt fel numera är också 
att förra ägaren målat fasaden inför 
försäljning och inte brytt sig om 
varken underarbete eller kvalitet på 
färg, bara det ser bra ut på visningen.

Har du någon extra viktig uppmaning 
att skicka med till de läsare som målar 
fasader?
– Var noga med underarbetet och 
börja alltid med att tvätta fasaden 
med alg- och mögeltvätt, så att den 
inte sprids för vinden vid skrapning. 
Tvätta sedan med fasadtvätt för att 
ta bort smuts, fett och inte minst 
oxidation. Vid skrapning måste allt 
eventuellt gråträ avlägsnas och slarva 
inte med färgskikten. Följ också 
färgtillverkarens rekommendationer, 
stryker man bara en gång med färdig-
färg så har man ofta halverat håll-
barhetstiden.

Karolina Persson har stor erfarenhet av att hjälpa kunderna att välja rätt kulör till fasaden.

I butiken har man målat upp exempel på 
många olika nyanser av lasyrer.

Fuska aldrig med underarbetet
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Under två måleriintensiva april
veckor besökte fyra deltagare från 
Sätt färg på Göteborg, Barcelona. 
När resan var över kunde de lämna 
fyra färgsprakande muralmålningar, 
med budskap från såväl Spanien 
som sin egen hemstad, efter sig.

Som ett led i ett Erasmusprojekt och 
samarbete mellan Göteborg och Barce-
lona, fick de fyra deltagarna Elin Kautto, 
Jennifer Lindfors, Ludvig Fagerberg 
och Elin Hafström, tillsammans med 
sin måleriinstruktör Tommy Nyström 
och projektledaren Erling Zandfeld, 
komma nära det lokala konstnärslivet. 
Samarbetspartners var Spansk-Svenska 
Handelskammaren, Lead To Change och 
den lokala stiftelsen Contorno Urbano, 
som är specialiserad på dekorativt måleri 
i samarbete med lokalbefolkningen.

Gemensam brainstorming
Två av väggmålningarna gjordes vid 
konsthögskolan i Barcelonas bibliotek 
och två på skolgården intill konstskolan 
Abella i grannkommunen L’Hospitalet.

– Att måla muralmålningar är ett 
roligt och påtagligt sätt att göra avtryck 
och att kunna visa upp vad man har 
gjort. Vi försöker alltid att få in det 
på något sätt för våra deltagare och vi 

har gjort fina väggmålningar även på 
hemma plan, berättar Tommy Nyström.

Han beskriver även hur deltagarna 
själva i gemensam brainstorming  med 
konstnärerna, fick komma med inspira-
tion till konstverken som resulterade i 
såväl syftningar till ”svensk fika” som 
”räkor” och ”Göteborg”. Under Barce-
lonavistelsen visade spansk media också 
stort intresse för projektet och både flera 
TV-kanaler och tidningar rapporterade 
om samarbetet.

Lägre tempo än vanligt
Under första veckan i Barcelona värmde 

solen, därefter blev vädret sämre. Trots 
ett lite lägre tempo än vad deltagarna var 
vana vid i sitt arbete hemifrån, fick de 
dock mycket gjort under vistelsen.

– Det här var första gången vi hade den 
här typen av samarbete och vi lärde oss 
mycket. Bland annat hade det varit bra 
för oss att arbeta intensivare och ha sam-
manhängande ledigheter för att kunna se 
mer av omgivningarna, men vi lär oss allt 
eftersom.

Mötet mellan olika språk var ytterli-
gare en utmaning som gjorde intryck.

– Många av de spanska deltagarna 
pratade katalanska och kunde ingen 

De satte färg på Barcelona
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 engelska, men vi fick det att funka bra 
ändå.

Ett annat intressant möte var det 
 mellan konstnärskapet och måleri-
hantverket, då de svenska deltagarna är 
tränade i måleriyrkets disciplin.

– Vi är ju vana att kopiera konstnärers 
bild och då är det viktigaste att det 
blir så likt originalet som möjligt. Men 
konstnärerna har mycket större frihet att 
anpassa sig efter hand.

Fortsättningen i Göteborg
Fortsättningsvis i projektet kommer 
deltagare från Barcelona till Göteborg 
för att måla tillsammans med gruppen. 

Första besöket är i juli och därefter blir 
det ytterligare ett i september.

– Vi håller på och gör en plan för vilka 
ytor vi ska måla och jag tror att de flesta 
fastighetsägarna har gett sitt godkän-
nande och även byggloven är i de flesta 
fall klara.

Efter sin avslutade utlandspraktik har 
nu tre av de fyra Barcelonadeltagarna fått 
lärlingsanställningar på Allerby Måleri i 
Västra Frölunda. Även den fjärde deltaga-
ren kommer fortsätta i branschen, men 
eventuellt vidareutbilda sig.

– Vi har precis fått in en grupp med 
nya deltagare och det är fantastiskt roligt 
när man ser allt positivt som händer med 

dem när de får på sig likadana målar-
kläder och får en samhörighet och ett 
gemensamt mål, säger Tommy Nyström.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Alexandra Nildén

De satte färg på Barcelona

Marknadens mest innovativa och avancerade vägg- och takslipmaskin.

Läs om alla unika funktioner på mirka.se
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Art Arbuswan, från Sundsvall – hur är formen 
inför Word Skills i ryska Kazan i augusti?

– Jo, den är bra. Jag märker att jag har blivit mycket bättre på vissa 
moment och att träningen ger resultat. Jag har tränat extra mycket på 
underarbete och snickerispackel och min coach Björn Nilsson har visat mig 
lite nya metoder.

Hur mycket tränar du?
– Jag jobbar ju heltid, men tränar tre timmar varje dag, sju dagar i veckan. 
Min arbetsgivare försöker lägga mina jobb i Sundsvall så att jag kan träna 
direkt efter jobbet. Jag har också jobbat en del med kyrkomålning i Hudiks-
vall under senast tiden och då har jag inte varit tillbaka från jobbet förrän 
klockan sju på kvällarna och efter det tränat till nio. Men då har jag varit 
ledig under fredagarna och kunnat träna hela dagen. Den här veckan är jag 
i Stockholm och tränar tillsammans med Björn, så då blir det extra mycket. 
I helgen kommer vi vara med landslaget på Bosön och jag tror att vi 
kommer få både mediaträning, kostråd, mental träning, lära oss mer om 
Ryssland och även ha en hel del fysisk träning.

– I sommar planerar jag att ha semester i fyra veckor och träna hela tiden.

Vad tror du om dina chanser i Word Skills?
– Jag tror definitivt att jag kommer bli högre placerad än sist, men det 
kommer också vara många fler tävlande från hela världen, som jag inte har 
en aning om hur duktiga de är.

Vad gör du när tävlandet är över?
– Jag har tänkt en del på det och jag tror att även om det kommer vara 
skönt, så kommer det också att bli tomt. Nu har jag haft träningen att 
fokusera på sedan december 2017, så det gäller att hitta nya mål.

Hallå där !

Willmans Måleri gör reklamjobb
På uppdrag av en reklambyrå i Stockholm som arrenderar ett 
antal husväggar av fastighetsägarna, har Willmans måleri på i 
Stockholm under senaste tiden varit med och smyckat flera av 
dem med stora reklambudskap.

Den här typen av reklam är omgärdat av rigorösa regelverk 
och till exempel måste väggarna målas neutrala emellanåt för 
att ”vila”. 

Filgood – färg som får folk att må bra
I samarbete med den certifierade färgsättaren Yvonne 
Karlsson, som har mångårig erfarenhet av färg och färgupple-
velser, har norrländska mejeriföretaget Verum tagit fram en 
kulör som ska få människor att må bra. Efter veckor av 
målande och diskuterande hittade man en kulör som ska 
främja välbefinnande: en mjuk grön harmonisk nyans med ett 
dämpat stråk av svärta.

– Vi har tagit fram en färg som ska få folk att må bra, som en 
del av vår PR-kampanj för vårt koncept ”Filgood”. Vår vision och 
tanke är att svenska folket ska må bra och att det skulle vara 
ett kul grepp att jobba med just färg som är lite utanför vårt 
område. För att pigga upp stockholmarna så målade vi också 
delar av Slussen, 
som kanske inte är 
så jättekul just nu, 
med vår Filgood- 
färg, berättar Hanna 
Hardell, brand 
manager på Norrme-
jerier.

Filgood-färgen gör 
sig lika bra på väg-
garna i ett rum som 
på möbler och 
föremål i hemmet, 
oavsett inrednings-
stil, menar Verum 
och den som vill 
prova kan använda  
NCS-koden  
S 3030-G30Y.
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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
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Fr.v. Fanny Wikerud, Frida Turegård och Emilia Gustafsson  
är vana vid att stå framför kameran.  
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På bara några månader har målar
brudarna Emilia Gustafsson, Fanny 
Wikerud och Frida Turegård på 
Målerifirma Svanström och Svärd i 
Skövde, gjort succé med sina 
fyndiga och humoristiska sketcher i 
sociala medier. Men bakom den 
glättiga fasaden finns tre seriösa 
hantverkare som älskar sitt jobb.

För två år sedan började de tre jobba 
tillsammans och fann genast varandra. 
Ganska snabbt utvecklades en god kam-
ratskap och tankar om att de kanske 
skulle kunna marknadsföra firman och 
sig själva genom Instagram.

– Vi kände direkt att vi inte bara ville 
visa bilder på färdiga resultat som många 
gör, utan att vi ville ha med mycket 
humor i det vi la upp. Vi föreslog det för 
Jan-Olof Svärd och Jan-Inge Svanström 
som äger företaget och de tyckte idén var 
jättekul och gav oss fria händer, berättar 
Emilia.

De började lite försiktigt med still-
bilder på när de jobbar, men ganska 
snart började de arrangera situationer 
som lockar till skratt. Som till exempel 
när de ligger och latar sig på jobbet och 
flyger upp och börjar måla så snart che-
fen kommer på besök.

– Vi bollar idéer hela tiden kring hur 
vi ska lägga upp filmerna och det gör att 
vi har otroligt roligt på jobbet och får en 
bra gemenskap, säger Frida.

En film om dagen
Nu lägger de oftast upp en film om 
dagen, där de gör allt från att driva med 
sig själva till att skämta om stereotypa 
hantverkare, visa produktnyheter med 
humortvist och ge väldigt udda tränings-
tips där de tar sina arbetsredskap till 
hjälp. Följarantalet växer hela tiden och 
ligger idag på drygt två och ett halvt 
tusen.

– Vi får mycket positiv respons och 
det är egentligen bara en person som har 
varit negativ till det vi gör och tyckt att vi 
skämmer ut tjejer i byggbranschen, säger 
Emilia.

Hon och kollegorna berättar om hur 
de ofta blir igenkända och att de blir 
kontaktade av människor som vill söka 

jobb hos dem eller bara kommer med 
glada tillrop.

Men den som tror att de bara leker på 
jobbet har fel.

– Det är viktigt att poängtera att vi 
alltid sätter jobbet främst och måste ett 
jobb bli klart så prioriterar vi naturligtvis 
det. Vi jobbar ju ofta på fast pris, så tiden 
det tar att planera och göra filmer, belas-
tar inte kunderna, slår Fanny fast.

Allvar bakom filmerna
Sedan den första filmen i november 2018 
har det blivit ett 150 tal filmer med stor 
spännvidd.

– Mitt favoritinlägg var nog när vi 
låtsades att vi tankade bensin istället 
för diesel. Vi gjorde en hel serie där vi 
fortsatte med att vi fick åka bob och 
sparkcykel till jobben efter att vi förstört 
bilen, berättar Frida.

– Och så den med luciatåget där Jan-
Olof och Jan-Inge var med som peppar-
kaksgubbe och lucia, säger Emilia med 
ett skratt.

Även om det är mycket humor och 
skratt i filmerna, finns det ett bakom-
liggande allvar i det de gör. 

– Om våra filmer kan hjälpa till med 
att locka fler tjejer till byggbranschen, 
är vi glada. Måleriyrket är ett rörligt, 
fantastiskt jobb där man får se konkreta 
resultat och det borde fler få prova på, 
konstaterar Fanny som själv utbildade sig 
som vuxen, vilket även Frida gjort. 

Kvinna i mansdominerad bransch
Att vara kvinnor i en mansdominerad 
bransch är annars inte något som de 
upplever som ett större problem. Visst 
händer det att det tystnar i ett fikarum 
fyllt med män när de kommer in, men de 
har svårt att erinra sig att de blivit dis-
kriminerade för sitt kön, annat än någon 
enstaka gång.

– Däremot är det problem med arbets-
kläder och det finns inte alls lika många 
dammodeller på byxor som man skulle 
kunna önska, berättar Frida.

Därför blev det naturligtvis en 
glädjesprudlande film, som visar de tre 
dansa loss i glädje, när de fick sina nya 
arbetsbyxor i dammodell från Blåkläder 
häromveckan.

Forts. på nästa sida

Målarbrudarna har kul på jobbet

Två av inläggen på Instagram, 
där tjejerna åker bob till jobbet 
och den glädjesprudlande 
glädjedansen när de fick sina 
nya arbetsbyxor i dammodell 
från Blåkläder.
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Jan-Olof och Jan-Inge har gett tjejerna 
fria händer, gillar det de gör och bidrar 
till och med med idéer emellanåt. Vid 
något enstaka tillfälle har de ställt upp 
på att vara med i en film, men annars 
hävdar de att de har ”radioutseende” 
enligt Emilia.

– Det är fantastiskt med de här 
tjejerna. De är alltid på gott humör och 
gnäller aldrig. Jag brukar säga att vi 
skrattar på jobbet varje dag före klockan 
sju, men idag gick det faktiskt till tio 
över sju, säger Jan-Olof och berömmer 
 Emilia, Fanny och Frida för deras för-
måga att hålla sina skämt på rätt sida 
gränsen, även om de emellanåt är lite lätt 
ekivoka.

Duktiga yrkesmänniskor
– Dessutom är de otroligt duktiga på 
jobbet och har haft nära full pott på 
sina lärlingsprov. Frida hade 4,74 och 
kommer få medalj för sin prestation, 
fortsätter han.

Huruvida instagrammandet har varit 
bra för affärerna vågar han inte svara på, 
men menar att det åtminstone inte har 
varit negativt.

– Vi har dragit in en hel del jobb sedan 
de började med detta och vi blir igen-
kända vart vi än kommer, så nog blir det 
uppmärksammat i alla fall.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Emilia Gustafsson

Roligast i yrket: Sprutmåla hus/fasad och 
tapetsera 

Favoritverktyg: Sprutan

Gör på fritiden: Träffar vänner/familj, kollar 
serier och löptränar

Fanny Wikerud

Roligast i yrket: Renovera

Favoritverktyg: Mirkas slipmaskin

Gör på fritiden: Umgås med familj och vänner, 
tränar crossfit.

Frida Turegård

Roligast i yrket: Sprutmålning och renoverings-
arbeten

Favoritverktyg: Sprutan

Gör på fritiden: Umgås med familj och vänner, 
träna

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

Nyhet! Sigma Expert till väggar och tak..

Inga spår.
Ingen stress.
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Att hänga i ett rep 40 meter upp i 
luften för att göra målningsarbeten, 
kräver en hel del – både av dem som 
utför jobben och dem som planerar 
dem. Detta vet medarbetarna på 
Alviks måleri en hel del om efter att 
ha gjort ett omfattande industri
klättrarjobb på Tele2 Arena.

Under april månad avslutade Alviks 
måleri målningsarbeten på Tele2 Arena. 
Under sex månader, fördelade över 
sommaren 2018 och vintern 
2019, har de färdigställt 
rostskyddande mål-
ningsarbeten och gjort 
bättringsarbeten på 
järnbalkar, i den 
prisade och moderna 
multiarenan som 
ligger i Johanneshov.

– Vi startade arbetet 
i mars 2018 och slut-
förde det nu i april 2019. 
Det har varit ett omfattande 
arbete som har skett på allt ifrån 
7 till 40 meters höjd. Målarna jobbar 

med skrapnings-, slipnings- och måleri-
arbete. I vissa fall hänger de rakt ner i 
rep, men med flera fästpunkter, varav 
minst två alltid är oberoende ankarpunk-
ter, berättar Daniel Andersson, delägare i 
Alviks måleri.

Rigorös säkerhet
Han har varit projektledare för uppdraget 
och berättar om hur det rigorösa säker-
hetsarbetet har varit en spännande och 

rolig utmaning, som ställt stora krav 
både under planeringsfasen och 

själva utförandet av arbetet.
– Den här typen av 

arbeten tar säkerhets-
frågorna till en helt ny 
nivå och hela säker-
hetsplanen dubbelkol-
las i flera omgångar. 
Bara planeringsarbe-

tet för det här jobbet 
tog en månad. Av det är 

en betydande del att göra 
en evakueringsplan, förklarar 

Daniel Andersson.
I planen ingår till exempel instruktio-

ner för hur man får ner en person från 
40 meters höjd på ett säkert sätt, i 
händelse av sjukdomsfall eller annan akut 
situation, på max fem minuter. 

– Vi arbetar under konceptet ”Rigg for 
Rescue”. Det innebär att vi kan få ned 
personen till marknivå utan att själva 
behöva klättra upp.

Även planeringen för att genomföra 
själva arbetet har krävt en hel del tanke-
möda.

– Det gäller att man har med sig allt 
när man klättrar upp. Allt som målarna 
behöver är förankrat i dem själva eller 
selen och de kan ha så mycket som 30 kilo 
extra med sig när de ska upp. De har till 
exempel specialhinkar för färgen som 
hänger mellan låren och förstahjälpen-
utrustning för mindre blessyrer. Det  är 
inte heller ovanligt att de får utföra lite 
andra jobb när de ändå är där uppe, som 
att byta glödlampor eller tvätta fönster.

Kilometervis med rep
Daniel Andersson beskriver att flera 
kilometer rep har bytts ut under arbetets 

De jobbar 
på hög
nivå

Forts. på s. 24
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PlastCoat PC  HP 30 - kombination av det bästa.

Ny sprutspackelutrustning som kombinerar  
den robusta skruvpump-tekniken med  
Airless-teknikens komfort och kontroll.

·  Hög prestanda och driftsäkerhet
·  Användarvänlig kontrollpanel
· Lätt att rengöra och underhålla
·  Kan rymma 50 liter spackel

MISSION: SPACKLING 
FÖR FULL POWER.

Wagner Spraytech Scandinavia . www.wagner-group.com . Tel. N/Ö (0) 7 33 44 24 55 . S/V (0) 7 23 23 23 76

NYHET!

ADJÖ TILL LÅNGA 
VÄNTETIDER

Välj det kloka alternativet. 
Välj Fill & Finish Premium.

KNAUF.SE
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gång och hur all klätterutrustning kont-
rolleras. 

– En personlig kontroll utförs inför 
varje gång vi ska använda utrustningen. 
Detta kan vara i början av dagen eller 
när vi kommer tillbaka från lunch. Då 
gör respektive person en kontroll av sin 
utrustning innan arbetet påbörjas. 

Dessutom har en tredje part granskat 
utrustningen vid ett par tillfällen under 
arbetets gång, för att säkerställa att allt 
är i sin ordning. Ett lagstadgat krav är att 
personlig skyddsutrustning ska granskas 
eller inspekteras en gång per år och pro-
tokollföras.

– Det är viktigt att våra medarbetare 
känner sig helt trygga med att deras 
arbete är helt säkert.

Särskild säkerhetsutbildning
Målarna som utfört jobben är också alla 
säkerhetsutbildade av IRATA (Industrial 
Rope Access Trade Association). Vissa 
av dem är utbildade målare som fått 
påbyggnadsutbildning, medan andra 
 ursprungligen kommer från industri-
klättringsbranschen och har blivit utbil-
dade för att klara målerijobben.

– Vi har flera målare med den här 
kompetensen och de utför jobb på de 
ställen där det kan vara svårt att få in en 
ställning eller en skylift, eller där det helt 
enkelt är svårt att spärra av.

Närmast kommer Alviks måleris 
industri klättrare att utföra projekt i 
bland annat Västerås, Järfälla och Stock-
holm city.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Alviks Måleri/Tele2 Arena Vissa jobb gjordes så högt som 40 meter upp i luften.

Högt uppe under taket på Tele2 Arena  
jobbade målarna med att rostskydda 
balkar.
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I år firar Wibe Ladders sin 90-årsdag. 
Det har varit 90 år av innovation  
och produktutveckling influerad av  
omvärlden, alltid med säkerhet i åtanke.

Dalapro® är Nordens ledande leverantör av spackelprodukter och tillbehör till  
professionella hantverkare. Våra produkter är framtagna för att möta våra  
kunders högt ställda krav på ergonomi, kvalitet, ekonomi och effektivitet.  

VILKEN ÄR  
DIN FAVORIT?
Lär dig mer om våra spacklesorter 
på vår hemsida: dalapro.se
På Facebook finns vi och svarar på frågor och visar 
vad som händer kring Dalapro, följ oss gärna: 
facebook.com/dalapro.se

INSTANT ZIP-UP

Kvalité & styrka du
kan lita på! 
I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
professionellt bruk.

Systemet har utvecklats för att tillgodose
proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.

I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena
styrka med lång livslängd samt att göra detta med
lägsta möjliga vikt.

Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp
till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade
ställningar.

I vårt sortiment finner du:

• Rullställningar

• Spandeck

• Hantverkarställningen Snappy VX

• Fasadställning System F

• Specialställningar designade efter 
kunden önskemål

INSTANT ZIP-UP
www.zipup.se

Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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Zip-Up Svenska AB
är officiell distributör
av Instant Upright´s
ställningar i Sverige.
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Tre frågor om Måleriföretagens golftävling
Hej Rebecka Göthberg! Du är med 
och anordnar Måleriföretagens 
årliga golf tävling ”Måleri före tagen 
Masters”. I år äger tävlingen rum 
på en av väst kustens finaste 
banor, Vallda Golf & Country, och 
pågår den 22–23 augusti. 

Hur brukar de här dagarna se ut?

– Första dagen, under torsdagen, är det 
inspel där mer eller mindre alla som deltar 
i tävlingen kommer att spela för att lära 
känna banan och förbereda sig inför fre-
dagens tävling. Därefter har vi en ge-
mensam kamratmiddag för alla som 
deltar i eventet. Det brukar vara trevligt 
och är även en bra möjlighet att lära 
känna branschkollegor. 

– Fredagen börjar med att 
alla äter frukost. Därefter är 
det dags att bege sig mot 
banan för uppvärmning. Del-
tagarna placeras sedan ut i 
grupper vid de hål där de 
kommer att börja tävlingen. I 
år går kanonstarten klockan 
09.00. Under tiden som täv-
lingen pågår serveras kaffe 
och fika, där den obligato-
riska ägg- och falukorvs-
mackan är en viktig tradition. 
Efter tävlingen är det dags 
för en gemensam lunch och 
självklart – prisutdelning! 

Vad är syftet med golftäv-
lingen? 

– Framför allt är syftet att du 
under två härliga dagar ska 

ha väldigt roligt samtidigt 
som du knyter kontakter 
med branschkollegor över 
hela Sverige. 

Vad brukar vara mest upp-
skattat med dessa dagar? 

– Golfdagarna är alltid upp-
skattade i sig. Sedan är det 
möjligheten att träffa andra 
medlemmar och många 
gånger få både nya kontakter 
och vänner. Att lära känna 
andra inom branschen är en 
stor fördel då man kan få 
många tips och råd av var-
andra. Spelar man golf så 
bör man delta helt enkelt. 
Det brukar alltid vara trevligt 
och roligt under de här två 
dagarna. 

Smarta lösningar i fokus på Småföretagargruppens vårmöte 
Digitala, smarta lösningar som 
kan underlätta för entreprenörer 
var i fokus när Småföretagar
gruppen sågs på det årliga vår
mötet i Stockholm.

Elva företagsledare från olika företag var 
på plats under det årliga vårmötet för 
Småföretagargruppen. Tillsammans re-
presenterade de alla regioner i Sverige 
och kunde utbyta kunskap och erfaren-
heter på ett rikstäckande sätt. 

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på 
Måleriföretagen, höll i mötet. 

Vad diskuterades under mötet? 

– Varje gång vi ses så diskuterar vi små 
måleriföretags förutsättningar och möj-
ligheter. Den här gången så låg huvud-
fokus på innovation, i synnerhet mobila 
lösningar för fakturering, verktygsutveck-
ling och lösningar som kan underlätta en 
entreprenörs vardag. Med bra, enkla lös-
ningar kan vår organisation bli starkare 
och mer attraktiv för potentiella nya med-
lemmar. 

Vad var syftet med mötet? 

– Det finns mycket kunskap i företagen 
och när vi ses försöker vi identifiera om-
råden där Måleriföretagen kan arbeta vi-
dare för att förenkla medlemmarnas 
vardag. Syftet denna gång var att disku-
tera exempel på lösningar som kan vara 
viktiga för just mindre medlemsföretag. 
Vi bjöd in företaget Dicopay som har en 
nyutvecklad app för fakturering. Detta 

för att ge inspiration och 
ett praktiskt exempel till 
mötesdeltagarna. Även 
företaget Anza var med 
för att prata om innova-
tion inom verktygsutveck-
ling. 

Hur ser företagarna på att 
använda sig av digitala, 
smarta lösningar? 

– Det finns helt klart ett 
intresse för mobila lös-
ningar då de är snabba 
och lättillgängliga, både 
för entreprenörer och 
kunder. Det gör så att 
medlemmarna exempelvis snabbt och 
enkelt kan skicka en faktura av hög kva-
litet samtidigt som det är enkelt att få 
betalt. Vi är så vana idag att använda 
mobila enheter när vi letar efter och 
köper en vara eller tjänst, så jag tror ab-
solut att detta är intressant att arbeta vi-
dare med. 

Hur gick tongångarna efter mötets slut?

– Deltagarna var nöjda och tyckte att 
innehållet var intressant. Så träffen var 
väldigt lyckad. 

En av deltagarna på mötet var Leif 
 Andersson, ägare av City Måleri i Borås. 

Vad tar du främst med dig från mötena 
under dessa två dagar? 

– Jag har fått mycket tips på bra idéer, 
både från lösningarna som presente-
rades för oss men också ifrån andra 
medlemsföretag. Sedan har jag också 

fått några allmänna tips från Måleriföre-
tagen vad gäller exempelvis försäkringar 
och rabattavtal som jag ska ordna med 
nu. Vi fick också veta mycket om Anza 
och deras måleriprodukter vilket är 
toppen. Allt som diskuterades var väldigt 
riktat mot oss medlemmar.

Vad är det bästa med Småföretagarnas 
medlemsmöte? 

– Man får reda på allt som Måleriföre-
tagen kan göra för dig och sedan får man 
också reda på det senaste inom bran-
schen. Det är också roligt att träffa andra 
medlemmar, där vi alla har olika förut-
sättningar och erfarenheter att dela med 
oss utav. Det bästa är framförallt att man 
alltid tar med sig nya lärdomar när man 
åker hem. Det kan handla om allt från 
produkter och lösningar till samarbeten 
och värdefulla kontakter. 
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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

Carola Nilsson!
Den andra maj började 
Carola Nilsson som ny 
rådgivare/förhandlare hos 
Måleriföretagen i Sverige. 

Hon kommer att vara an
svarig för region Norr med 

placering både i Stockholm och på regionkon
toret i Umeå. Carola Nilsson kommer närmast 
från rollen som företagsrådgivare på Sveriges 
Byggindustrier i Umeå.

Vad har du gjort tidigare?

– I min roll på Sveriges Byggindustrier så arbetade jag 
brett med många olika frågor rörande både små och 
stora byggföretags vardag. Det handlade om allt från 
kursbehov hos de anställda till specifika kollektivavtals-
frågor. Jag jobbade också med bland annat kompetens-
försörjningsfrågan, som är en stor utmaning för många 
branscher och enskilda företag idag. Innan dess var jag 
på Galaxen Bygg och arbetade med arbetslivsinriktad 
rehabilitering.

Varför sökte du dig till Måleriföretagen?

– Jag har jobbat tillsammans med Måleriföretag genom 
Galaxen Bygg och jag trivdes i den kreativa miljö som 
företagen verkar i. Det är också härligt att se vilken 
trivsel det är branschen i stort.

Vilka blir dina huvudsakliga uppgifter?

– Främst kommer jag att arbeta med rådgivning i arbets-
rätt och kollektivavtalsfrågor samt arbetsmiljöfrågor. 
Jag ska försöka stötta och underlätta företagen i deras 
vardag helt enkelt.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya jobb?

– Att få lära känna nya människor och nya företag och 
lära sig om just det företagets vardag i en ny spännande 
bransch. Det ser jag verkligen fram emot.

Hallå där !
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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?



Allt fler blir  
medlemmar
1.  Varför har du gått  

med i Måleriföretagen 
i  Sverige?

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

3.  Vad har du främst för 
uppdrag?

BENNY KJELLGREN,  
B Kjellgrens Måleri, Oskarshamn

1. –Jag har varit 
medlem tidigare då jag 
hade anställda, men 
sedan har jag jobbat för 
ett annat företag en tid. 
Nu när jag anställt igen 
och tycker att det är 
smidigt med blankett-
hanteringen bland 
annat, när man har flera 
personers uppgifter att 
sköta.

2. – Jag har inte hunnit fördjupa mig i det, men jag 
vet att det finns många bra medlemsförmåner som 
jag säkert kommer ha glädje av framöver.

3. – Jag jobbar mycket åt privatpersoner och har 
även kontakt med några byggföretag som jag får 
uppdrag från.

TOBIAS OLSSON,  
Herrljunga Måleri, Herrljunga
1. – För att få information om lagar, 
regler och tips om hur man driver sitt 
företag.

2. – Jag vet att man har rätt till juridisk 
rådgivning, rabatter, medlemstidning 
bland annat och hoppas även på att det 
ska bli ett gott samarbete med arbetsgi-
varorganisationen.

3. – I dagsläget jobbar vi främst i Herr-
ljunga och omgivningarna runt omkring 
och gör det mesta inom måleriet, både 
in- och utvändigt.

Fler kvinnor i måleribranschen
Johanna Thelander, arbetschef på 
familjeföretaget Thelandersson 
Bygg och Måleri tycker att måleri
yrket är fantastiskt och vill se fler 
kvinnor i branschen.

Vilka är Thelandersson Bygg och Måleri 
och vilken är din roll på företaget? 

– Vi är ett familjeföretag och idag är vi 30 
anställda, varav hälften är målare. Min 
roll i företaget är arbetschef men jag gör 
allt möjligt. Ibland kör jag ut färg, ibland 
jobbar jag med miljö och ibland stöttar 
jag målarna. Jag tror många i min roll, 
som arbetar på mindre företag, känner 
igen sig. Själva titeln är inte så viktig 
utan huvudsaken är att vi tillsammans 
ser till så våra medarbetare trivs, mår 
bra och kan utföra sitt arbete på bästa 
sätt. 

Vad tycker du är det bästa med måleriet? 

– Jag har alltid tyckt om att se föränd-
ringen och slutresultatet av ett arbete. 
Idag när jag inte målar lika mycket så 
tycker jag att det absolut bästa är att få 
träffa så många härliga människor.

Idag är könsfördelning bland män och 
kvinnor i måleribranschen ca 70/30 
bland lärlingar. Johanna ser, trots ojämna 
siffror, positivt på utvecklingen och re-
kommenderar måleriyrket till andra 
kvinnor. 

– Jag har varit i yrket i nästan 12 år och i 
början reagerade många med förvåning 
över att en tjej kom, men idag är det inte 

många som ser det som konstigt. Ibland 
kan det finnas en jargong inom måle-
ribranschen som är rätt hård och då kan 
det vara bra att ha lite skinn på näsan. 
Men jag upplever främst att i måle-
ribranschen är folk snälla och behjälp-
liga. Många tycker att det är roligt när det 
kommer en tjej. Sedan upplever jag det 
som att det har kommit in fler tjejer nu, 
vilket är kul även om det självklart är en 

stor skillnad när det gäller könsfördel-
ningen fortfarande. Jag skulle verkligen 
vilja se fler tjejer. Jag tror många tjejer 
har inställningen att yrket är väldigt 
tungt, men det finns en möjlighet för alla 
att kunna måla. Jag skulle rekommen-
dera kvinnor att börja med måleriet för 
att det är ett roligt, socialt och varierande 
yrke. 

På vilket sätt har ni nytta av Måleriföre-
tagen? 

– Om man hamnar i en situation där man 
inte känner sig helt bekväm så har vi 
alltid kunnat vända oss till Måleriföre-
tagen för att få råd. Sedan är det toppen 
att enkelt kunna ladda ner alla blanketter 
och mallar som man behöver från 
webben. Även telefonutbildningarna 
tycker vi är mycket bra. Vi har också varit 
på andra kurser, bland annat om 
våtrumsmålning, som var väldigt bra. Jag 
personligen är också med i nätverket 
Framtidsgruppen. Det är otroligt lärorikt 
att delta i deras träffar. När Framtids-
gruppen träffas är vi inte konkurrenter 
utan man hjälper varandra med allas 
olika utmaningar. Det har verkligen gett 
mig väldigt mycket. Där skulle det också 
vara jätteroligt om det kom lite fler tjejer.

Vilken är den främsta anledningen till att 
vara medlem enligt dig? 

– Vi har varit medlemmar så länge som 
företaget funnits och för oss har det alltid 
varit en trygghet att vara medlem. Att det 
alltid finns någon som är redo att hjälpa 
oss om det skulle behövas. 
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n Tonny Vestling Mattor & Kakel AB, Härnösand
n  Mölnlycke Måleri Peter Enerås AB, Göteborg
n Herrljunga Måleri AB, Herrljunga
n  B. Kjellgrens Måleri AB, Oskarshamn 
n  NL Måleriet i Mälardalen AB, Västerås

Nya medlemmar i Måleriföretagen Sverige

Säsongsavslutning för  
Måleriföretagens Korpbowling
Under säsongen har vi haft två stycken tremanna lag och 
spelat i Brännkyra Bowlinghall två gånger i månaden. 
Måle riföretagen 1 spelar i Division 2 och placerade sig på 
tredje plats i tabellen. Måleriföretagen 2 spelade i divi-
sion 3 och vann sin grupp.

Till hösten kommer vi endast ha ett lag eftersom vi inte 
fått in fler som vill spela korpbowling.

Vi som spelat under säsongen var Håkan Hellström, Jari 
Ronkainen, Bo Kindblom, Leif Hemdal, Lennart An-
dersson och Jörgen Berglund.

Säsongen avslutades med KM i Örebro där vi spelade to-
talt sex serier. Håkan Hellström som vunnit titeln ett 
flertal gånger höll i år igen för trycket och vann på över-
lägset sätt.
I september startar serien igen. Är du medlem i Målerifö-
retagen och vill vara med och spela korpbowling kontakta 
Leif Hemdal 070 - 579 86 70 så går vi tillbaka till två lag.

Leif Hemdal

Dekorationsmålningskurs
I början på maj var det återigen dags för Måleriföretagen i Sveriges 
nybörjar- och fortsättningskurs i ådring och marmorering. Jan 
Aldrin var kursledare och Leif Hemdal skötte allt praktiskt inför 
och under kursen så det skulle flyta på bra. Stort tack till Tikkurila 
att vi fick hålla kursen i era fina lokaler i Hammarby Sjöstad.

Foto: Jonas Gustafsson

Camilla Hedström ny förhandlingschef för Måleriföretagen i Sverige
Camilla Hedström har utsetts till ny förhandlingschef 
för Måleriföretagen i Sverige. Uppdraget innebär bland 
annat ett övergripande ansvar för Måleriföretagens 
kollektivavtalsförhandlingar men också för det strate
giskt långsiktiga arbetet med att utveckla kollektivav
talen så att de går i takt med tiden.

Camilla Hedström kommer närmast från Visita där hon haft 
ansvaret för Tjänstemannaavtalet och sedan flera år varit 
förbundsjurist. Innan hon kom till Visita arbetade hon bland 
annat som affärsjurist hos Rödl & Partner Nordic AB. Camilla 
Hedström har en juristexamen från Stockholms Universitet där 
hon även har läst företagsekonomi. 

Hon efterträder Måleriföretagens nuvarande förhandlingschef 
Rolf Bladh, som fram till sin pension kommer ha en roll som 
senior advisor. 
 
– Jag är mycket glad att Camilla Hedström blir Måleriföretagens 
nya förhandlingschef. Hon är en mycket kompetent och driven 
person med en gedigen förhandlingsvana och erfarenhet av att 
ansvara för både nationella förhandlingar och coacha medarbe-
tare, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.  
 
Camilla Hedström börjar sin anställning hos Måleriföretagen 
den 1 september.

Måleriföretagen hälsar tillsammans med Flügger dig som medlem  
välkommen till 2019 års Måleriföretagen Masters!

I år kommer den att äga rum på en av västkustens finaste banor Vallda Golf & 
Country Club, som ligger ca 1 mil utanför Kugsbacka den 22–23 augusti.

Sista anmälningsdag är 9 juni, det finns dock begränsat med hotellrum så det 
är först till kvarn som gäller.

Varmt välkommen att kontakta Rebecka Göthberg,  
rebecka.gothberg@maleriforetagen.se alt 010-48 48 513.

Vallda Golf & Country Club, Kugsbacka
2223 augusti 2019



Sätt färg på Göteborg rivstartar 
våren med en muralmålning i år 
igen. Den här gången är det en 
bostadsrättsförening bredvid 
Musikens hus i Majorna, närmare 
bestämt Kommendörsgatan 11–13 
som tackat ja till att få ett konst
verk uppmålat. 

Byggnadsställningen är på plats och 
täcker hela brandväggen och en tapper 
skara kämpar på trots att majvädret inte 
visar sig från sin soliga sida. Projektets 
deltagare är alldeles nybakade i sina må-
larställ, efter bara några dagar i projektet 
med en inledande workshop är det skarpt 
läge och upp på ställningen, men ingen 
klagar över höjdskräck när jag kommer 
för att ta bilder och fråga hur det går för 
dem. 

Gruppen består för närvarande av 
två tjejer och sex killar från olika delar 
av Göteborg och världen. Samman-
sättningen är medvetet blandad för att 
skapa en så stor yta som möjligt för ökad 
kulturkompetens hos alla som kommer 
i kontakt med projektet, det gäller både 
deltagare men såklart även företagen 
som är med som fadderföretag i projektet 
som initierats av Måleriföretagen. 

Några av deltagarna har målat sen tidi-
gare, en har till och med hunnit gå halva 
gymnasiet med inriktning måleri medan 
för andra är det första gången man 
hanterar en roller och pensel. Men lusten 
att lära är stor och fasaden har redan 
hunnit bli både grundad och målad med 
en knallgul nyans. 

Nu är flera av deltagarna precis i färd 
med att mäta ut konstverkets uppför-
storade proportioner efter ett utmätt 
rutmönster. Skisspennans kraftiga 
blyerts raspar ihärdigt mot putsväggens 
skrovliga yta allteftersom konstverkets 
konturer växer fram. 

– Det är mycket mäta och en hel del 
trix för att få till rätt proportioner när 
storleken skall gå från en A4 till att täcka 
en hel vägg, säger Tommie Ek. Han är 
projektets nya måleriinstruktör. Det är 
hans andra vecka på nya jobbet så det 
är mycket att tänka på men han ser det 
som en rolig utmaning. Tommie berättar 
att han är själv målare och har jobbat i 
branschen nästan tio år, men på senare 
tid så har målerijobbet fått vika för 

plugg i ”Globala utvecklingsstudier” en 
inriktning inom samhällsvetenskap vid 
Göteborgs universitet. 

–Låter lite flummigt kanske, skrattar 
han, men det är väldigt intressant och 
jag ser mitt jobb som måleriinstruktör i 
ett sådant här integrationsprojekt som 
en ypperlig möjlighet att liksom komma 
närmare det jag studerat genom att appli-
cera det praktiskt i verkligheten.

– Branschen i stort behöver helt klart 
mycket mer av sånt här, säger Tommie. 
Det är ett aktivt och kreativt sätt att ta 
sig an alla fördomar som florerar och 
alienerar personer oförskyllt. 

Han funderar lite kring sina egna 
erfarenheter. Hur han upplevde det att 
komma från en mindre ort, prata dialekt, 
vara hantverkare och ta sig in i universi-
tetsvärlden, hur han känt sig förminskad 
och utanför. En känsla han tror att flera 
i projektet kan känna igen sig i även om 
den är orsakad av helt andra omständig-
heter och tar sig andra uttryck.

Han vänder åter blicken mot ställ-
ningen och de flitigt målande deltagarna. 

– De har drömmar och mål och jag 
försöker rusta dem på vägen. Man målar 
väl inte konst till vardags på en firma 
precis, men att bli van vid ställningsjobb 
och träna på att sparmåla kan man ju 
inte få för mycket av. Vi varvar praktik 
med teori. Snart ska jag förklara vad 
NCS-nummer är och visa hur man tar ut 
kulörer med både färgfjäder och en laser 
som jag har kopplad till min mobil.

Så har ytterligare en dag på preparand-
utbildningen närmat sig målet, att få en 
lärlingsanställning inom en inte alltför 
avlägsen framtid och få skapa sig en 
yrkesidentitet och en försörjning.

Text och foto:
Sara Bang

Saga Lilja och 
Simon Gustavs
son jobbar med 
skissningen.

Shaafici har 
börjat måla upp 
konstverket.

Amela 
Osman ovic 
målar fasaden 
med konst
verkets 
grund kulör.

Muralmålningar på schemat

Måleri 
instruktör 
Tommie Ek.
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Måleriinstruktör Tommie Ek med hälften av projektets nya deltagare, 
från vänster Akram Khaddouj, Saga Lilja, Simon Gustavsson 
och  Shaafici Jejeste.

Muralmålning och måleriutbildning på samma gång...

Muralmålningar på schemat

DURABILITY AT WORK SINCE 1975

YRKESMÅLARE  
TRIVS I JOBMAN

STOLT SPONSOR AV 
YRKESLANDSLAGET

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

Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se



Den 16 maj var det dags för 2019 
års Hantverksgala på Hamburger 
Börs i Stockholm, där årets bästa 
hantverksföretag hyllades. På 
scenen avlöste de prisade företagen 
varandra däribland de tre stolta 
måleriföretagen Nybergs Bygg och 
Måleri, Myskje Måleri och Hjo 
Måleri.

Hantverksgalan är byggbranschens 
största gala och en etablerad institution 
där  populärast företag i respektive 
bransch koras. Vinnarna röstas fram av 
kunderna och i år fick hela fjorton före- 
tag pris som årets hantverkare inom sin 
kategori. Totalt var över 6 000 företag 
nominerade och 19 000 nöjda kunder 
röstade på sin favorit.

Peter Settman, programledare för eve-
nemanget, delade från scen ut samtliga 
priser till de fjorton vinnarna i de sex 
kategorierna: Bygg, VVS, El, Måleri, 
Golv och Badrum.

Många medlemsföretag
Bland måleribranschens nominerade 
var de allra flesta medlemmar i Måleri-
företagen. Vinnare blev Nybergs Bygg 
och Måleri, Umeå i prisklassen ”Stora 
måleriföretag”, i mellanklassen var det 
Myskje Måleri som tog hem priset och 
i ”Årets Små Måleriföretag” gick priset 
till Hjo Måleri.

– Det var en överraskning att vi vann. 
Man hoppas ju givetvis, men man vågar 
aldrig ta ut segern i förskott. Vi var nomi-
nerade även förra året, men då gick det 
inte hela vägen, säger Mikael Grönlund 
som tillsammans med sin bror Anders 
Grönlund äger Nybergs Bygg och Måleri.

Han är glad, peppad och stolt över 

utmärkelsen och tycker att Hantverksgal-
galan var en trevlig tillställning.

– Jag tror att kunderna uppskattar 
oss framförallt för vår personal. Vi har 
verkligen ansträngt oss för att vara nog-
granna med rekryteringen för att hitta 
yrkesstolta och duktiga hantverkare. 
Sen jobbar vi också hårt för att ta hand 
om våra kunder, både under och efter 
jobben.

Välförtjänt beröm
Bakom Hantverksgalan står snabbväx-
ande Dorunner, som är Sveriges ledande 
marknadsplats på internet för förmedling 
av hantverkartjänster. 

VD Thomas Larsson var mycket nöjd 
med kvällens arrangemang. 

– Hantverkare är inte bortskämda med 
att få beröm av sina kunder. Tvärtom, så 
får de ofta utstå kritik och bemöts med 
förutfattade meningar trots att nittionio 
procent av branschen är uppskattad och 
gör ett fantastiskt jobb enligt kunderna. 
Vår ambition är att höja statusen på 
byggbranschen och premiera kvalitativa 
värden, sa han.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Kunderna valde måleriföretag

NOMINERADE:

Årets Små Måleriföretag:   
Elias Eliassons måleri och bygg service

Hjo Måleri AB (Vinnare)

Linneby Måleri AB

Peterssons Måleri i Lenhovda Aktiebolag

Stockholms Dekorationsmålare

Årets Medelstora Måleriföretag:
7H Måleri & Entreprenad AB

Anders Jansson Måleri AB

JF Måleriteam AB

Malmö Måleritjänst AB

Myskje Måleri AB (Vinnare)

Årets Stora Måleriföretag:
AJS Måleri AB

Målerifirma Alfred Holm AB

Måleritjänst i Syd AB

Nybergs Bygg & Måleri NBM Umeå AB 
(Vinnare)

Vaksala Måleri AB
Hjo Måleri, vinnare i kategorin ”Årets Små 
Måleriföretag”.

Nybergs Bygg & Måleri, 
vinnare i kategorin ”Årets 
Stora Måleriföretag”.

Myskje Måleri, vinnare i kategorin 
”Årets Medelstora Måleriföretag”.
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Samsung Galaxy S10
Galaxy S10 bjuder på det 
senaste inom mobil inno
vation genom tre modeller  
och introducerar den nya 
skärmtekniken Dynamic 
AMOLED, den smartaste  
kameratekniken från 
Samsung någonsin, möj
lighet till att trådlöst ladda 
andra enheter, AIbaserad 
prestandaoptimering – och 
mycket mer.

För att bygga vidare på Samsungs 
innovationer inom kamerateknik med 
Dual Pixel och Dual Aperture introdu
cerar Galaxy S10 ny kamerateknik och 
avancerad intelligens som gör det 
lättare att ta episka bilder och videor.

Samsung introducerar nu trådlös batte
ridelning med Galaxy S10, vilket gör det 
enkelt att ladda Qicertifierade enheter. 
Galaxy S10 kan trådlöst ladda smart
klockor och trådlösa hörlurar, men kan 
även ladda sig själv och andra enheter 
samtidigt via trådlös batteridelning när 
den är inkopplad med vanlig laddare.  
På så sätt behöver man inte ta med  
sig en andra laddare på resan.

Samsung Galaxy 
Watch Active

Nya Galaxy Watch Active kombinerar det 
bästa inom träning och välmående från 
tidigare Galaxy Watch med nya förfinade 
funktioner. Den har en stilren design i 
metall med smidig storlek på 40mm och 
kommer i färgerna Silver, Svart och Rose 
Gold. Urtavlan är av Gorilla® Glass klass 
3 och lämnar lite att önska när det 
kommer till kvalitet och tålighet. Galaxy 
Watch Active är utvecklad för att ta ett 
helhetsgrepp om vad som utgör en god 
hälsa. Genom att mäta träning, sömn, 
stress och välmående blir smartklockan 
mer som en egen livsstilscoach än 
mätutrustning.

Garmin® Approach S40
Garmin presenter Approach S40 –  
en mångsidig smartwatch för golf med 
GPS som passar lika bra på golfbanan 
som i andra sammanhang. Den 
stilfulla klockan finns i grått, svart 
eller ljusguld och har en tydlig 1,2-
tums pekskärm som är läsbar i solljus 
och en boettring i metall för att under-
stryka den eleganta designen. Dess-

utom kan man enkelt byta 
armband till olika färger 

för att skräddarsy 
klockan efter sin 

personliga stil.

Bilen lanseras i april på svenska marknaden och är Citroëns SUV. Detta är Citroëns 
nya flaggskepp och den nya generationens SUV inspirerad av kundernas förvänt
ningar och behov. SUV’en erbjuder exceptionell komfort genom bland annat Progres
sive Hydraulic Cushions®, en slags stötdämpande kuddar placerade på båda sidor 
om fjädrarna, sätena är Advanced Comfort som med olika densitet på skummet  
i stoppningen ger en såväl avlastande som stötdämpande upplevelse. Framrutan  
och de främre sidorutorna är dubbellaminerade vilket stänger ute störande ljud  
från omgivningen. Baksätet är tredelat och sätena är individuellt skjutbara i fram 
och bakled med lutningsbara ryggstöd, detta ger flexibilitet och moduläritet.  
Lastutrymmet är bäst i klassen och beroende på baksätets position rymmer  
det mellan 580 – 720 liter. Modellen erbjuder flera förarhjälpmedel  
och autonom körning nivå 2.

NYA CITROËN C5 AIRCROSS SUV

Sony utökar sitt TV-utbud med fyra nya 4K HDR TVs
De nya 4K HDR TVapparaterna från Sony ger fantastisk bildkvalitet och en mängd 
smarta funktioner.

XG83, XG81, XG80 och XG70 kommer att finnas i flera olika storlekar för att passa  
i alla vardagsrum. Med delar av Sonys senaste bild och ljudteknik utgör de en bra 
utgångspunkt för den som vill ha en riktig 4K HDRupplevelse. 

TVapparaterna har en elegant design med ram i premium aluminium eller borstat 
aluminium och stilrena stativ som gömmer kablarna och håller dem på plats.

Sony lanserar RX0 II 
– världens minsta och 
lättaste ultrakompakta 
premiumkamera
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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.

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

CERTIFIERADE FÖRETAG
panDOMO® WALL

panDOMO Wall är en cementbaserad 
design för vägg där enbart fantasin 

begränsar!
 

FÖLJANDE ÄR CERTIFIERADE
• Robert Reiskog, Reiskogs Hantverk • Mattias Nilsson, Designspis • Christian 
Olsson, OPC Kakel AB • Michael Sedin, SL Bygg & Kakel AB • Christian Olsson, 
Ystad Mur & Kakel AB • Tomas Granat, Puts & Fasad Tomas Granat AB • Johan 
Modén, Byggtjänst i Bredaryd AB • Michael Földi, Byggtjänst i Bredaryd AB • 
Magnus Josefsson, AJ Floor Solution • Ulf Johansson, AJ Floor Solution • Mikael 
Ernberg, M. Ernbergs Måleri AB • Kenneth Lundberg, NF Måleri AB

KOMPLETTA KONTAKTUPPGIFTER 
finns på ardex.se/pandomo, inspiration hittar du på 
panDOMO.com eller googla på panDOMO Wall!

Frågor ring Magnus Ahl, 070-377 37 10, ma@ardex.se,
eller Magnus Rodhe, 070-585 84 18, mr@ardex.se

 

ARDEX CERTIFIERAD 
panDOMO Wall

2019

JOAKIM MÅRTENSSON
J. MÅRTENSSONS BYGG AB

har genomgått en tvådagarsutbildning för att få utföra panDOMO Wall! 
Utbildningen har bestått av teori och praktik av samtliga moment 

inkluderat applicering, glättning, strukturtekniker, slipning och ytbehandling.
Certifikatet är giltigt ett år efter utfärdande. Därefter kan ansökan 

ske om förlängning. 

ARDEX AB
Magnus Rodhe

Kursledare
Herlev 1 mars 2019

panDOMO®

panDOMO®

Annons Certifierade företag panDOMO.indd   1 2019-05-22   09:29:11



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

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

120 120 120 121 121 121 121 121 122 122 122 123

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

120 120 120 121 122 122 122 122 122 122 122 123

3049
Målningsavtalet

119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

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

Källa: Byggindex

Ford lanserar Mondeo 
Hybrid under 2019
Under 2019 släpper Ford en rad nya 
Mondeo-hybrider på den europeiska 

marknaden, 
inklusive en ny, 
elegant, prak-
tisk kombi. Den 
nya kombin ger 
europeiska 
kunder ett 
rymligt bagage-
utrymme samti-

digt som de kan dra nytta av den 
nya, elektriska drivlinan. 

Imagine by Kia
Konceptbilen Imagine by Kia visar hur Kia vill fortsätta 
utveckla bilmodeller. Fyrdörrarsbilen kombinerar flera 
biltyper; en muskulös suv, en slank och elegant familjebil 
och en mångsidig och rymlig crossover. 

Batteripacket sitter lågt monterat och laddas via induktiv 
laddningsteknik i en kompakt drivlina. Omtolkningen av 
Kias ikoniska tigernosgrill är belyst och integrerad med 
strålkastarna för att skapa en distinkt och känneteck-
nande ljussignatur. Karossen är en mix av ren metall, 
skarpa linjer och effektiva aerodynamiska detaljer. De-
signteamet utnyttjade chassitarkitekturen i den helelek-
triska drivlinans layout för att maximera kupéutrymmet 
och skapa en luftig och rymlig interiör. I ett humoristisk 
svar på tal till branschens nuvarande besatthet av allt 
större instrumentpaneler och stora skärmar, har 
konceptbilen hela 21 stycken högupplösta bildskärmar 
som löper i en kurva över instrumentpanelen.

Ny Land Rover Defender
Snart ser en helt ny Land Rover 
Defender dagens ljus. Just nu 
testas modellen i Kenya. Den helt 
nya modell sätter nya standarder 
för dels hur komfortabel och 
dynamisk en Land Rover Defender 

kan vara, och dels för vilka 
slags prövningar man kan 

utsätta den för.

Nya Porsche 911 Speedster
Porsche 911 Speedster väckte stort uppseende redan när den presenterades 
som ett koncept. Nu inleder Porsche serietillverkningen av den tvåsitsiga 
öppna sportmodellen. Utgångspunkten för utvecklingen av modellen är 
911 R (2016) och 911 GT3. En högvarvig fyraliters boxersug-
motor på 375 kW (510 hk) skapar en emotionell ljudbild 
på förarplatsen. GT-transmissionen är en 
sexväxlad manuell växellåda. Priset 
i Sverige blir 2 850 000 
kronor.
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Nya supergrillen Genesis® II-serien
Genesis II LX slås nu samman med den vanliga Genesis II, 
med nya funktioner som en Sear Station-brännare som 
lägger extra värme på grill-
gallret för finare grillränder. 
Ett högre, mer ergo-
nomiskt lock; och 
elektronisk tändning. 
Nu heter hela serien 
helt enkelt Genesis II – både 
modeller med öppen och 
sluten vagn.

Garmin® presenterar en helt ny  
Forerunner®-serie för alla typer av löpare
Garmin presenterar idag en ny Forerunner-serie med inte-
grerad musik-, kart- och avancerade tränings-, säkerhets- och 
spårningsfunktioner. Forerunner 45, Forerunner 45S, Fore-
runner 245, Forerunner 245 Music och Forerunner 945 – är 
designade för löpare och kan inte bara spåra din löpning, 
utan också registrera statistik, analysera informationen och 
ta reda på allt om dina prestationer, tränings historik, mål och 
mycket mer. Den nya Forerunner-serien är utformad för att 
tillgodose alla löpares behov, oavsett hur långt eller snabbt 
de springer.

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
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Weber Master-Touch
Master-Touch® GBS Premium har nu uppgraderats med ett 
smidigt gångjärnslock som gör det enkelt att öppna och 
stänga; en iGrill-hållare så att termometern har ett fast 
utrymme på grillen; och ett GBS grillgaller med plats för 
Webers Gourmet BBQ System.

Master-Touch® GBS Premium är en 3-i-1 grill som erbjuder tre 
funktioner som kan ta din grillning till en helt ny nivå: den är 
perfekt för vanlig grillning genom 
direkt och indirekt värme. Dess-
utom är den utrustad med en ny 
värmespridningsplatta och brikett-
ring designad för grillning under 
längre tid med låg värme. Värme-
spridningsplattan håller tempera-
turen nere på samma sätt som 
vattentanken i Webers rök! Om du 
känner dig redo att röka, dra bara 
över handtaget till den nya rök-
inställningen på grillens nedre 
spjäll, och vips så har din Master- 
Touch förvandlats till en rök.

Trevlig Sommar önskar

mästaren
MÅLAR

Vikingagatan 30  •  113 42 Stockholm  •  Tel: 08-34 76 90  •  malarmastaren@comhem.se

mästaren

A4t Målarmästaren.indd   1 2015-12-17   15:16:46

Nästa nummer utkommer den 6 september.
Deadline för annonser är den 20 augusti.

Deadline för texter och bilder är den 10 augusti
mejla till per@malarmastaren.se 

eller ring 070-747 42 82.
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produktnytt

SuperFinish 33 Plus från WAGNER 
SF 33 Plus är den mest kraftfulla memb-
ranpumpen från WAGNER. Den kan appli-
cera många olika material från tunn - 
flytande lacker till korrosionsskydd med 
hög viskositet. 

Med en matarmängd på 4,3 liter per. 
minut arbetar SF 33 extra snabbt. De 
långa pumpslagen reducerar slagfrek-
vensen. Det skyddar komponenterna och 
ger stabil drift, mindre slitage och lägre 
servicekostnader. Ventilbyte är okompli-
cerat och kan därför utföras direkt på 
byggarbetsplatsen.

Vippa vagnen och växla mellan överbehål-
lare och stel insugning i en handvändning.

Särskilt för lackarbeten ger lågt spruttryck 
en fördel i form av bättre sprutbild, mindre 
sprutdimma och mer kontrollerad 
färgapplicering. I membranpumpen kan 
trycket ställas in variabelt från 0-250 bar. 
Vid användning av Airless lågtrycks HEA 
ProTip munstycken får du även upp till 55 
procent mindre sprutdimma. Fördelnings-
adapter för anslutning av upp till tre Air-
less pistoler finns som extra tillbehör.

DEMIDEKK  
Terrasslasyr – ny färgkarta
I den nya Färgkartan från DEMIDEKK 
Terrasslasyr finns fjorton vackra kulörer 
som alla passar fint ihop med den skandi-
naviska arkitekturen, landskapet och 
naturen. I år med två nya kulörer; en varm 
grå ton 90029 Naturligt Silvergrå och en 
dämpad brun 90028 Skuggbrun.

DEMIDEKK Terrasslasyr framhäver och 
förskönar träets naturliga, vackra utse-
ende. Välj en kulör som harmonierar med 
huset och omgivningen. Med bara en 
strykning skyddas träet mot fuktigt hös-
tväder, frusna vintrar, men också mot 
solens UV-strålar under sommaren.

STANLEY lanserar FATMAX 
CLASSIC PRO vattenpass
STANLEY lanserar en komplett serie 
med åtta nya premium vattenpass, 
utformade för maximal precision, 
avläsning och stabilitet. Konstruk-
tionen av solid, högkvalitativ alumi-
nium ger vattenpass med extra 
tålighet för ett långvarigt användande. 

UV-libellerna är slagtåliga och har hög 
synlighet vilket gör det enkelt att läsa 
av från olika positioner. Precisionen 
på 0,5 mm/m på den primära ytan 
och 0,75 mm/m på den sekundära 
ytan ger hög noggrannhet. Vatten-
passen är tillgängliga i åtta olika 
längder, från 40 till 200 cm.

Boråstapeter lanserar Marstrand II – Coastal Living
Marstrand II - Coastal Living är uppföljaren till Boråstapeters första Marstrand-kollektion 
som lanserades 2013. Marsstrand II – Coastal Living är en tidlös, maritim tapetkollek-
tion inspirerad av våra vackra svenska kuster och skärgårdar. Kollektionen innehåller 
15 mönster, varav några skatter är hämtade ur Boråstapeters arkiv, andra helt nya. 
Färgskalan är naturlig med solnedgångens toner av guld och terrakotta till sandiga ny-
anser av beige och blått.

FLEX lanserar ny 
batteridriven blandare
FLEX är den första elverktygstill-
verkaren som erbjuder en tvåväxlad 
batteridriven blandare på marknaden. 
Portabla MXE 18.0-EC gör jobbet 
lättarbetat och med ett användar-
vänligt trestegs hastighetsreglage så 
kan användaren okomplicerat och 
säkert välja den optimala blandar-
hastigheten i de olika blandnings-
faserna, utan att avbryta arbetet.
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ARDEX X 90 Outdoor
ARDEX X 90 Outdoor är testad i frost- och töcykler med 

bra resultat. Den härdar snabbt även vid låga tempe-
raturer och den är beständig mot regn redan 

efter två timmar. ARDEX har också en i 
Tyskland prisbelönt innovation, ARDEX 

A 38 MIX som gör att man kan 
gjuta utomhus och lägga 

klinker efter fyra timmar.

Midbec lanserar tapetkollektion Destiny
I tapetkollektionen Destiny mixas botaniska mönster 
som asiatisk bambu och exotisk växtlighet med natur-
trogna imitationer av trä och krokodilhud. Kollektionens 
färgskala går i jordnära toner som blandas med mer 
färgsprakande nyanser.

Kollektionen innehåller 36 tapeter fördelat på fem olika 
mönster och fina enfärgade tapeter.

Nyheter från Flügger
Fiona Jumbo: En nyhet på byggtapetmarknaden 
som möter morgondagens krav på effektiva och 
snygga resultat. Dubbel bredd – trippel längd

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

Fiona Heritage: Ny tapetkollektion från Flügger. 
Tapeter med rötter i vårt historiska arv.

Hultafors blir komplett knivleverantör
Nu breddar Hultafors sitt verktygssortiment  

ytterligare genom att lansera 13 nya brytbladsknivar 
med tillhörande blad. Genom lanseringen blir  
Hultafors nu en helhetsleverantör av knivar. 

Brytbladsknivarna som lanseras är symmetriska  
vilket innebär att de går att anpassa för både  

höger- och vänsterhänta användare.

ENGBLAD & CO LANSERAR MODERN SPACES
Modern Spaces är en sofistikerad tapetkollektion som tar avstamp i 
modern arkitektur med det stilsäkra, medvetna hemmet i blickfånget. 
En exklusiv kollektion som möter den strama minimalismen och samtidigt 
ger rummet en mjuk, sofistikerad känsla. Kollektionen har en bred palett 
med geometriska mönster, storstilade bladverk och lugna enfärgade val. 
Släta och taktila ytor, matta och skimrande effekter. 
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produktnytt

Sprutmåla enkelt och snabbt med Front Omålningsfärg
Med Beckers fasadfärg Front Ommålningsfärg  
behövs bara en enda strykning för att fräscha upp 
färgen på fasaden eller byta kulör. Väljer du dess-
utom att sprutmåla är tids-vinsten stor, samtidigt 
som du får ett perfekt slutresultat med en fin, slät 
yta hela vägen in i alla vinklar och vrår. 

Front Ommålningsfärg är för träfasader som tidigare 
har målats med alkyd- eller akrylatfärg. Den kan 
brytas i alla Beckers utomhuskulörer. Front Ommål-
ningsfärg kan användas på vindskivor och knutar.

Så får du bort smuts och fläckar från väggen
Fläckar på ytor som väggar, skåpsluckor eller dörrkarmar kan ofta vara svåra att få bort. 
Det finns dock ett snabbt sätt att få bort 
fläckarna – med mirakelsvamp.

Mirakelsvampen är en specialsvamp som 
funkar som ett slags ”suddgummi” på 
fläckar. Du behöver inga rengöringsmedel. 
Ibland kan du använda lite vatten men det 
behövs sällan.

Dags att tvätta och  
olja in trädäcket
Trädäcket kan behöva en rengöring 
och ett par lager av skyddande 
olja. Med pigmenterad Nordsjö Tinova 
UV Super Terrace får man en terrass 
som både är vacker och skyddad i 
upp till fyra år utan att man döljer 
träets fina ådring.

Beroende på temperatur, 
luftfuktighet, solljus och 
hantverkarens applicerings-
teknik, får varje golv ett 
unikt utseende med en 

levande yta som åldras 
vackert. Efter läggning 
behandlas golvet med 
ytskyddande lager som ger 
god motståndskraft mot 

slitage, missfärgningar och 
kemikalier, samt ger en matt 
och lättstädad yta. Bostiks 
Pure Style System design-
golv finns i fyra grundkulörer.

Ett rent nöje för jämna ytor
Kärcher lanserar MultiCleaner, mark-
nadens första batteridrivna, vibre-
rande MultiCleaner för rengöring av 
jämna ytor. Oavsett om den används 
på köksbänken, fläktkåpan, dusch-
väggen, kakel, speglar, glasbord, 
keramikhällar, fönster, bilrutor… 
Listan kan göras lång. MultiCleaner 
löser upp smutsen och gör ytorna 
rena i ett enda moment.

Makita  
lanserar 2x18V kolborstfri 
kombihammare med AWS
DHR283ZJU är en kraftfull kolborstfri 
kombihammare som drivs av två 18 V 
batterier. Kombihammaren har tre 
funktioner; hammarborrning, borrning 
och bilning, är utrustad med bland 
annat AWS vilket gör att den kan 
kopplas till en sladdlös dammsugare, 
och AVT Soft No Load vilket minskar 
vibrationerna samtidigt som det ger 
en mjuk start.

BOSTIK PURE 
STYLE SYSTEM



Nyhet!

Perfekt vid maskering 
utomhus en svensk sommar!

ScotchBlue™ 2097 fungerar utmärkt på släta och lätt 
strukturerade ytor t.ex. målat trä, metall, glas och PVC.
Det unika ryggmaterialet gör att tejpen rivs av rakt och underlättar 
hörnmaskering. ScotchBlue™ 2097 är tålig och kan sitta upp till 7 
dagar i sol, vind och regn utan att lämna häftämnesrester efter 
avmaskering.



produktnytt

Nordsjö Colour Tester
Det är inte alltid lätt att välja kulör och veta 
hur den kommer att se ut på väggen i 
hemmet och en undersökning visar att närmare 
50 procent av konsumenterna saknar självförtroende när det kommer till kulörval. 
Nordsjö vill göra valet av kulör enklare och tryggare. Därför lanserar man nu, i en inno-
vativ förpackning med inbyggd mini-roller, Nordsjö Colour Tester i 49 vackra och 
 moderna kulörer där årets kulör 2019 – Spiced Honey – är en av dem.

DeWalts nya batteridrivna excenterslipmaskin
DEWALTs 18V XR-sortiment växer snabbast på marknaden med över 140 batteridrivna 
proffsverktyg. Ett unikt system som bygger på en och samma batteriplattform som 
passar samtliga produkter. Nu utökas sortimentet även med en ny kraftfull 18 V 
excenterslip maskin, med 125 mm slipplatta.

Tack vare DEWALTs bortslösa motor är den nya excenterslipen mycket 
effektiv och snabb med oöverträffad körtid och konstruktionen är 
dessutom extra gedigen.

Samtidigt är den lätt och bekväm att styra med ett ergono-
miskt utformat grepp som ligger bra i handen och ger 
maximal kontroll. Osilleringsrörelsen är 2,6 mm och has-
tighetsinställningen variabel från 8 000–12 000 varv/
minut via en smart ”switch & speed”-knapp som enkelt 
regleras med bara en hand. En ny anti-vibrations-teknologi 
är också något som utmärker den nya batteridrivna slip-
maskinen med så låga vibrationsnivåer att man kan köra 
den under långa arbetspass utan att bli trött i händerna.

Uppgraderade  
borrhammare från Flex
Borrhammaren CHE 2-28 SDS-plus 
ersätts med CHE 2-28 R SDS-plus. En 
lättvikts 800 W slagborr- och mejsel-
hammaren i pistolmodell som leve-
reras med höger och vänsterroterande 
gång med omkoppling via kolbor-
starna som resulterar i ett nära nog 
identiskt vridmoment i båda rotations-
riktningarna. Användaren kan nu 
snabbt byta mellan SDS-plus borr-
fäste och snabbchuck (1,5–13 mm). 
Funktionsväljare: borrning, hammar-
borrning och mejsling med rotations-
stopp. Växellådan är glasfiberförstärkt 
och skyddar således användaren från 
upphettad växelhushölje vid längre 
arbete. Kombihammaren CHE 4-32 
SDS-plus ersätts av CHE 4-32 R 
SDS-plus. En 900 W slagborr och 
mejselhammare i D-design med hög 
slagenergi och låga vibrationer. 

Ny batteridriven 
byggdammsugare
DEWALTs nya batteridrivna dammsu-
gare är byggd för att leva upp till EU:s 
stränga regler och M-klassad, vilket 
innebär att hela dammsugaren är 
tätad och har en garanterad filtrering 
på minst 99,9 procent. Att den dess-
utom är utrustad med DEWALTs kraft-
fulla 54 V XR-FLEXVOLT- batteri 
innebär en helt ny frihet och flexibilitet 
när det gäller dammuppsamling. 
Dammsugaren kan enkelt sättas på 
och stängas av med en fjärrkontroll 
som medföljer i förpackningen.
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Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

Boråstapeter lanserar

Oriental Dreams är en mångsidig 
och exklusiv tapetkollektion med 
inspiration från Fjärran Östern. 
Kollektionen består av elva 
mönster med allt från delikata 
blomslingor till majestätiska, 
guldskimrande medaljonger. En 
kollektion för det varma, ombo-
nade och personliga hemmet.

Kollektionen består av 38 ar-
tiklar fördelat på 11 mönster.

Nya arbetskläder målare
Alcro och DePalma Workwear, skaparna av arbetskläder för en ny generation hantver
kare, gör gemensam sak när de nu hyllar alla målare med lanseringen av Alcro x De
Palma Workwear. En unik klädkollektion, specifikt designad och utvecklad för och av 
målare.

Kollektionen, där designfaktorn naturligtvis har ett lika stort fokus som funktionen, 
består av en arbetsbyxa, shorts, jacka, en sweatshirt, en långärmad T-shirt samt ett 
förkläde.

– I den här branschen jobbar vi med ytan och vi på Alcro tycker att det är dags att ta 
tag i målarnas ytskikt, det vill säga deras arbetskläder. Vi har ingått ett samarbete med 
DePalma Workwear som är experter inom arbetskläder, för att de har samma syn på den 
moderna hantverkaren som vi har, säger Linda Georgsson, Trade Activation Alcro Pro & 
Pro Center.

Byxor och shorts i 
kulören 001 vit finns 
i storlekarna 30–38, 
materialet är bomull 
med några procent 
elastin. Den unikt sam-
mansatta stretchen i 
byxornas olika delar ger 
en mycket välfungerande 
ventilation. Dessutom, 
om man skulle sätta 
sig på en spik så ser 
stretchen till att revan 
inte sprider sig, så kall-
lad ripstop. På byxorna 
har man dessutom lagt 
ett stort fokus på att 
designa välfungerande 
och rymliga fickor, för 
att lyfta en har fickan för 
mobiltelefonen ett smart magnetlock.

Målarjackan, en älskad klassiker i nytappning, är i skön komfortstretch som ger be-
kväm rörlighet. Notera metallnitarna, genomgående på plaggen i kollektionen, som är 
en replik av ett spikhuvud! Denna, Zip Hood i gråmelerat och den långärmade T-shirten 
finns i storlekarna S–XXL. Jackan är i samma material som byxorna och hoodien samt 
T-shirt är i 100 procent bomull.

En avstickare färgmässigt, är det slitstarka arbetsförklädet i kulören Limestone med 
ett turkost band runt nacken. Förklädet är i one size.
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Tel: 08 - 86 03 50 • Fax: 08 - 99 90 03  info@eoc.se • www.eoc.se

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

Stockholm
Färgcenter

Tomtebogatan 14
Vasastan

Stockholm 
Öppet: Mån-fre 06.30-18.00

Lördagar 10.00-14.00

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla  
hälsar er välkomna!
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Målarmästare!
• Fler fönsterjobb till måleriet.
• Auktorisera Ditt företag.
Info:  Mobil: 0708-177 996
 Tel:     0470-777 996

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

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

 www.nordwind.se

     Lätt!

KONSULTUPPDRAG/DATA

f
FÖNSTERRENOVERING

k
KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

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

f

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

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

Hemsida: www.fhd.se

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

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

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

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

Nyängsvägen 73, 146 30 Tullinge, Sverige
08-618 21 41 tel • 070-655 73 39 mob

www.bmkonsult.se • bm.konsult@telia.com

FÄRGTILLVERKARE

Brand- och flamskyddsfärger  
för trä och stål

logotype med vit text logotype med vit text

logotype med svart text logotype utan text

extra text som kan användas i samband med logotype

Logotypen för Eld&Vatten finns i tre utföranden. Med vit 
text, med svart text och utan text. 
Det finns två kompletterande textremsor som går att
använda som tillägg vid olika utföranden. 
Färgkoderna för logotypen är 
Lågan pantone1375 C 
 C      2
 M   55
 Y    95
 K      0
Vatten pantone 279 C
 C    75
 M   42
 Y      0
 K      0
Rekomenderad plotterfärg för bildekor m.m. 
Orange  8500-15 gelborange
Blå  8500-53 hellblau 

0303-65420
www.eldochvatten.se

Hyvelvägen 3
444 32 Stenungsund

Våra färger ger alltid ett snyggt resultat!  
Produkterna är väl testade och klarar höga brand-
krav. Kan målas på tidgare målade ytor, vilket sparar 
mycket arbete!

CON-RFB
®

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

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

wagner-group.com

Effektiv  
marknadsföring

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

Effektiv  
marknadsföring

Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till  
per @ malarmastaren.se
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

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

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

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

och torkar mycket effektivt.Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

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

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

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

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

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

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

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

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

målarmästaren_58x80mm.indd   1 2015-08-21   12.58

Proffsens val

Ligg kvar i sängen
en stund till!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu

VERKTYG

VENTILATION

S

S

SLIPPAPPER

STEGAR & STÄLLNINGAR

Effektiv  
marknadsföring

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Vid första beställningen får du

en box gratis (25-pack)

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

•  Ny lättanvänd box! 
•  Bättre dammsugsupptagning 
• Tjockare velcro

Superpad P original 225 mm

[

[
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MADE IN THE USAMADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

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

Distributed by 

Tel 08-88 56 80  •  www.greiffab.se



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

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. 


