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Liwa DuraClean 
Wood Wash

Liwa DuraClean 
Fossilizer

Liwa DuraClean 
Wood Oil

RENGÖR

SKYDDAR

FÖRSTÄRKER

TRÄDÄCK

STAKET

BÅTBRYGGOR

Liwa DuraClean
Ger en långvarig och estetiskt tilltalande träyta i 
önskad kulör.

PERMANENT SKYDD
MED MINIMALT
ARBETE

Fossiliserar träet och skyddar mot föroreningar 
och slitage under lång tid, med ett minimalt 
underhåll.

Ekonomisk och miljömässig metod för skydd av 
trädäck, staket, båtbryggor och andra omålade 
träytor utomhus.

Byggd på Prebona CompoTechs patenterade 
kiselteknologi.

Snabb och enkel metod i tre steg. Träytan är 
redo att användas så snart ytan har torkat efter 
behandling.

Rengör och 
Behandlar Träytor

Fossiliserar och 
Skyddar Träytor

Gör Träytor Starka 
och Resistenta

Enkla Steg3
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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

fter en varm och solig sommar vill jag önska både medlemmar och med
arbetare en riktigt fin start på höstterminen. 

Måleriföretagen är redo för en innehållsrik och aktiv höst/vinter med 
bland annat ett riksdagsval. Sverige kan hamna i en situation med ett 

oklart parlamentariskt läge i höst men klart är att vårt land behöver en regering 
som inser vikten av långsiktiga och hållbara villkor för landets företagare. Det är 
våra företagare som skapar arbetstillfällen och bidrar till samhällsutveckling och 
välfärd. Här har även rotavdraget stor betydelse. Avdraget är en medelklassreform 
som motverkar ekonomisk brottslighet och skapar nya, vita jobb. Måleriföretagen 
kommer fortsätta att driva att rotavdraget ska återställas till 50 procent, oavsett 
vilken regering vi får.

Under hösten kommer Måleriföretagen även att fortsätta det långsiktiga arbetet 
med utvecklingen av vårt kollektivavtal genom förberedelserna inför Avtal 2020. 
Detta är en högprioriterad fråga och villkoren behöver gå i takt med tiden så att 
hela måleribranschen kan fortsätta att utvecklas på alla plan.

En annan angelägen utmaning är att vi fortsätter att locka till oss unga till måleri
yrket och att det i sin tur skapar entreprenörer som bildar nya måleriföretag. Här 
vill jag passa på att lyfta det Nordiska Mästerskapet (NM) i målning som äger rum 
i Helsingfors 5–8 september och MåleriEM i Budapest 26–28 september. Tävlingar 
är ett av flera sätt att lyfta och skapa positiv uppmärksamhet kring måleriyrket. 
I år representerar Britta Spencer från Stockholm Sverige i MåleriNM och Art 
Arbsuwan från Sundsvall är Sveriges tävlande i MåleriEM. Konkurrensen i båda 
tävlingarna är hård men vi har naturligtvis förhoppningar om framträdande place
ringar för Sverige.

Måleriföretagen kommer framöver också att fokusera på medlemsrekrytering, 
vilket är helt centralt för vår organisations kontinuerliga utveckling. Vi ska fortsätta 
att erbjuda och utveckla ett konkurrenskraftigt medlemskap där det aldrig ska vara 
ett alternativ att stå utanför som måleriföretagare.

Håll utkik i alla våra kanaler efter mer information om vad som händer framöver.

Jag önskar er en riktigt fin sensommar och inledning på hösten!

E

Nu drar vi igång en intensiv 
och spännande hösttermin!



Flügger Flutex 7S+ matt väggfärg
Färgen är anpasssad efter nutidens snabba 
byggprocesser. Den har en matt yta med synlig 
glans som tål rengöring och har en kort torktid.

Nyhet!
Flutex 7S+ 

Utvecklad för framtidens byggkrav
•  100% akrylatfärg

•  Enhetlig finish och dämpad struktur

•  Slitstark yta 
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Sommargata i Luleå
Under tre sommarmånader slingrar sig 
en lång, färgglad orm längs Storgatan i 
Luleå. Lokala LKB Måleri har genomfört 
det färgstarka uppdraget som kallas 
”Sommar gatan”.

– Det här är en satsning för att göra om en 
bilintensiv gata i anslutning till den ordi-
narie gågatan, genom att stänga av den 
och göra den till en gång- och cykelväg, 
berättar Helena Lindvall på Luleå kommun.

För att markera förändringen och sätta 
färg på gaturummet har man målat den 
färgstarka, slingrande ormen som även 
kommer ackompanjeras av färgrika 
möbler gjorda av lastpallar. Färgen som 
används är vanlig väggfärg som till stor 
del kommer nötas bort, men det sista 
räknar man med att tvätta bort i augusti 
när ”Sommargatan” tas bort.

Ny design på hotellrummen på Krägga Herrgård
Ytterligare 13 nyinredda hotellrum står nu 
färdiga för gästerna på Krägga Herrgård. 
Genom att bevara det genuina utifrån ett 
hållbarhetstänk och addera lyxig framtids-
form har man på kort tid skapat färg-
starka, livfulla och tidlösa rum på hela 
herrgården.

Tolv hotellrum har genomgått omfattande 
renovering i Norra Flygeln och ett helt nytt 
har byggts. Samtliga rum är smakfullt 
inredda i en skön mix av färgstark interiör 

och sober design. Exklusivt och ombonat 
på samma gång. Böljande textilier, nykak-
lade badrum och kristallkronor i taken.

– För oss har det varit viktigt att rummen 
skulle bli både formstarka och hållbara. 
Här har vi valt att bevara vissa delar som 
är i utmärkt skick och adderat andra, 
säger hotelldirektör Lars Aggestedt.

Byggentreprenaden skötes av Kvalitets-
Bygg. Måleriarbetet är utfört av 
Malmstens Måleri & Färgsättning.

Investeringsledd 
konjunk tur når
sin topp 2018
Den rådande högkonjunkturen i Sve-
rige kulminerar i år. Nästa år präglas 
av en mer avtagande tillväxt bland 
annat på grund av minskande 
inhemska bostadsinvesteringar. 
BNP-tillväxten hålls istället uppe av en 
stigande efterfrågan på svenska 
exportprodukter. Samtidigt fortsätter 
företagens svårigheter att rekrytera 
arbetskraft med efterfrågad kompe-
tens. Detta bidrar till att löneöknings-
takten gradvis stiger. Detta enligt 
Konjunkturinstitutets nya prognos 
som publicerades i slutet av juni. 

Svensk export tar fart ordentligt under 
hösten och uppgången fortsätter 
nästa år. Det understödjer styrkan i 
industrikonjunkturen. 

En annan bild visar bostadsinveste-
ringarna som faller tillbaka det andra 
kvartalet i år. Den prognostiserade 
nedgången i bostadsinvesteringarna 
innebär att den totala tillväxten i 
investeringar bromsar in kraftigt nästa 
år och ger då inte något bidrag alls till 
BNP-tillväxten. Det finns dock fortfa-
rande en underliggande styrka i bland 
annat investeringar, arbetsmarknad 
och offentliga finanser. 

Sysselsättningstillväxten bromsar in i 
år och nästa år. Det beror bland annat 
på att byggbranschens behov minskar 
framöver och minskad efterfrågan från 
offentlig sektor. Nästa år står tjänste-
branscherna ensamt för i stort sett 
hela uppgången i sysselsättningen.

Mot bakgrund av att bristen på kompe-
tent arbetskraft förblir högre än nor-
malt fortsätter löneökningarna i 
näringslivet att stiga framöver och når 
något över 3 procent nästa år. Den 
tilltagande löneökningstakten bidrar 
till att kostnadstrycket stiger i före-
tagen. Tillsammans med ett fortsatt 
gott efterfrågeläge, höga energipriser 
och den svaga kronan bidrar detta till 
att inflationen stabiliseras kring två 
procent 2018 och 2019. Det dröjer 
dock till våren 2019 innan Riksbanken 
börjar höja reporäntan.

AKTUELLT



internationell färgexpert
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Det gäller att vara noggrann och 
erfaren när man ska måla fönster på 
Stockholms stadshus. Men det är 
inga problem för Rosén Olsson 
Måleri från Fruängen. Under somma-
ren har de skruvat ner, renskrapat 
och målat ett femtiotal av dem.

Att göra målarjobb på Stockholms 
stadshus är omgärdat med hårt regelverk 
och rigorös säkerhet. 

– Vi har ett väldigt bra samarbete med 
Stockholms stads fastighetskontor och 
det här jobbet har vi noga planerat till
sammans med dem för att allt ska klaffa, 
berättar Leif Rosén, vd för Rosén Olsson 
Måleri, som nyligen utsågs både till 
”Gasell” och ”Superföretag” av Dagens 
industri respektive Veckans affärer.

Under några intensiva veckor i slutet av 
juni och början av juli har de monterat 
ner alla fönster på den västra fasaden, 
transporterat dem till en verkstad där de 
sedan skrapats rena från färg, kittats om 
och sedan målats med linoljefärg. Under 
tiden har karmarna målats om på plats.

Rigoröst planeringsarbete
Förutom planeringen av arbetet, har även 
förberedelserna på platsen varit rigorösa. 
Stadshuset är en av Stockholms stora 

sevärdheter och lockar mängder av besö
kare under sommaren och är dessutom 
arbetsplats för många människor.

– Ni ser de här byggnadsställningarna. 
De är utrustade med klätterskydd, är lar
made och har skydd framför, så att man 

inte kan tappa föremål på människor 
som befinner sig nedanför. Det är ett 
enormt ställningsbygge och tog lång tid 
och kontrollerades noga innan vi kunde 
börja med vårt arbete. Längst ner finns 
också ett skyddsplank som är målat i en 
färg som ska göra att det smälter in så 
mycket som möjligt i fasaden, förklarar 
Leif Rosén och berättar dessutom att 
inga företagslogor får synas för att inget 
enskilt företag ska gynnas framför något 
annat.

I takt med att fönsterbågarna monteras 
ner märks de med QRkoder som gör att 
de kan identifieras och monteras tillbaka 
på samma plats när de är klara. Under 
tiden fönstren är på verkstaden täcks 
hålen med lådliknande träkonstruktioner.

Linolja kräver varsamt handlag
Att måla med linoljefärg kräver också 
särskilt handlag och stort tålamod. 
Minst en och en halv veckas torktid får 
man räkna med och tre tunna stryk
ningar behövs för att täcka de trärena 
fönstren innan de är klara. Men erfaren
heten är stor hos Rosén Olsson Måleri 
och det som är specifikt för just Stads
huset får de hjälp med av en konservator 
som gjort beskrivningen av hur jobbet 
ska utföras.

Femtio linoljefärgade fönster
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Innan själva fönsterarbetet påbörjades 
tvättades även de färggranna målningar 
som pryder takfoten högst upp.

– Vi har använt speciella svampar 
som tar med sig smutsen trots att de är 
torra och sen oljat målningarna efteråt, 
förklarar Leif.

Ett par veckor innan valet var hela job
bet klart för att inte ställningarna skulle 
förfula fasaden till det hus där stadens 
makthavare har sina arbetsplatser.

– Jobbet har gått jättebra och kunden 
är väldigt nöjd med vårt arbete. Det 
varma och torra vädret under sommaren 
har gjort att målningen har torkat extra 
snabbt. Vi har dessutom, enligt kundens 
önskemål, väntat lite extra med att mon
tera bågarna för att de inte ska fastna, 
sammanfattar Leif Rosén.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Femtio linoljefärgade fönster

wagner-group.comwagner-group.com

Oavsett om ditt färgprojekt är litet eller stort, hittar du en 
passande Wagner utrustning. Med TempSpray värmeslang får du 
konstant temperatur på materialen – oberoende på omgivande 
temperaturer. Det ger lägre viskositet, bättre applicering och rand-
täckning. TempSpray kan monteras på alla Airless sprutor.

FINNS NU TILL SOMMAR-
PRISER – FRÅGA DIN 
WAGNER ÅTERFÖRSÄLJARE!

ALLTID RÄTT
UTRUSTNING.

Liten och lätt Airless spruta för 
de mindre ytorna. Med 15 m 
HT-slang, Airless pistol Vector Grip  
och HEA munstycke 517. 
HEA-tekniken ger upp till 55% 
mindre sprutdimma.

PS 3.21 HEA Spraypack 1

1

Kompakt färgspruta för mångsi-
digt bruk, t ex med färg för väggar 
och innertak, fasad- och latexfärg. 
Med 15 m HT-slang, Airless pistol 
Vector Grip och munstycke.

PS 3.25 Airless Spraypack2

Värmesystem med 15 m värme-
slang, DN10 på slangvinda. Steglös 
tempreglering från 20-60°C. Per-
fekt för alla högviskösa material 
inne och ute.

TempSpray H 2263

2

3
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Många yrkesmålare handlar i butiken.

Småskaligt och stabilt

Butiken har en stor tapetavdelning.

För Colorama i Tranås är trygghet 
och trivsel viktigare än att växa sig 
stora. För att skapa stabilitet satsar 
företaget både på små och stora 
kunder. 

– Vi har inte haft några varsel på 
många år och det är jag väldigt glad 
över, säger ägaren Johan Thalin.

Det är tidig eftermiddag på Colorama 
i Tranås och några privatkunder och 
professionella målare tittar runt bland 

hyllorna i måleributiken. I ett av kon
torsrummen bakom lagret sitter Johan 
Thalin, delägare och ansvarig för fö
retagets måleridel. Under förmiddagen 
har han räknat på jobb, fakturerat och 
besökt två pågående projekt – en väldigt 
vanlig dag med andra ord. Kontors
rummet är en fast punkt, men Johan 
sitter sällan still någon längre stund. 
Istället besöker han så ofta som möjligt 
målarna ute på byggena för att småprata 
och stämma av att arbetet flyter på. Han 

rycker även ut med material och färg när 
det behövs. Nyligen har måleriet dess
utom anställt en ny målare och Johan 
har den senaste tiden lagt lite extra tid på 
att se till att han kommer ordentligt in i 
arbetet.

Liten personalstyrka bättre
Colorama i Tranås arbetar med projekt i 
Tranås, Boxholm och Ödeshög med om
nejd. I företaget arbetar nio målare och 
sju golvläggare. Till det kommer några 
butiksanställda samt kontorspersonal – 
en lagom personalstyrka, enligt Johan.

– För några år sedan hade vi under en 
period 14 målare. Det vill jag aldrig mer 
uppleva. Jag tycker att en mindre grupp 
ger mig bättre möjlighet att verkligen se 
till att allt fungerar.

En av de viktigaste anledningarna till 
att Johan vill ha en mindre personal
styrka är att företaget ska kunna behålla 
all personal även vintertid när det ibland 
är tufft att få det att gå ihop. De senaste 
fem åren har man lyckats med det, och 
Johan berättar att det skapar en lugnare 
personalgrupp. Han menar att det är 
viktigt att de som går till jobbet känner 
sig trygga. En ung målare som precis 
skaffat familj och hus ska inte behöva gå 
med hjärtat i halsgropen av rädsla för att 
bli arbetslös.

Forts. på sidan 12.



ALLA ÄR 
BRA PÅ NÅGOT

VI ÄR BRA 
PÅ ALLT

OPTIMAL 
TÄCKFÖRMÅGA 

MODERN OCH  
REFLEXFRI FINISH

LÄTT ATT 
APPLICERA

PERFEKTA 
BÄTTRINGS
EGENSKAPER

HÖGRE 
VITHET

Vår nya takfärg är något utöver det vanliga 

Till skillnad från andra på marknaden uppfyller den alla viktiga 
egenskaper som förväntas av en riktig färg. Det är därför vi  

väljer att kalla den för Nordsjö Professional Xtreme 1. 

En extremt komplett takfärg helt enkelt
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Kommunens gamla kulturskola totalrenoveras.

Fler privatkunder
För att skapa en stabil situation ser fö
retaget till att ha en bred mix av jobb. 
När Johan och hans dåvarande kollega 
Anders Gustavsson tog över Colorama 
2005 bestämde de sig för att ta in många 
privatkunder. Tidigare hade företaget 
nästan bara gjort arbeten för större 
byggföretag och allmännyttan. Med 
privatkunderna har de fler ben att stå på, 
förklarar Johan.

– Det är lite mer jobb med privatkun
der. Besöken tar tid och det kan vara 
svårt att hitta en nivå på jobben som 
både målare och kund är nöjd med. Men 
det ger också mycket tillbaka. Vi får ett 
stabilare flöde av uppdrag men också en 
mer direkt respons på vårt arbete. Vi får 
helt enkelt lite extra tillbaka när kunden 
är nöjd.

En del i filosofin om att skapa en stabil 
arbetssituation är också att inte ta på sig 
för stora projekt, menar Johan. Ett stort 
nybygge skulle till exempel kunna göra 
att tiden inte räcker till för de små och 
trogna kunderna, och då finns risken att 
de väljer ett annat företag.  

Attraktivt läge
Colorama ligger på den stora affärsgatan 
i Tranås, vägg i vägg med andra butiker 
och caféer. Tranåsbor som kommer till 
stan för att ta en fika kan spontant kika 
in i måleributiken för att få lite inspira
tion – ett attraktivt läge med andra ord.  

– Eftersom vi ligger så centralt har 
många Tranåsbor en relation till oss. Vi 

får betala lite extra för läget men i gen
gäld behöver vi nästan aldrig annonsera, 
säger Johan.

Butiken har förutom färg, tapeter och 
golv även en inredningsavdelning som 
lockar dem som kanske inte just för till
fället renoverar.

Fasader inspekteras
Ett sätt att knyta kontakt med privat
kunder är även de fasadinspektioner som 
företaget utför kostnadsfritt hos dem som 
vill göra jobbet själva.Varje år åker Johan 
eller någon annan på företaget ut på 
ett 20tal inspektioner. De kontrollerar 
fasadens skick, kollar vilken färg som an
vänts tidigare och ger förslag på åtgärder. 
Det händer ofta att fasaden är i för dåligt 
skick för att bara målas, och då gäller det 
att förklara för fastighetsägaren att mål
ning inte är det bästa alternativet.

–Ägaren blir såklart inte glad över att 
höra att panelen måste bytas, men det är 
ju inte färgen som ska hålla ihop huset 
utan panelen som ska hålla för färgen, 
konstaterar Johan.

Före detta kulturskola blir kontor
I den före detta kulturskolan i Hägga
torpet i Tranås gör hantverkarna sina 
sista arbetspass innan hemgång. Det är 
full aktivitet på båda våningar. Bygg
naden, som ägs av kommunala bostads
bolaget Tranåshem, totalrenoveras och 
när arbetet är klart ska Hemsjukvården 
och Hemtjänsten flytta in. I trappan upp 
till andra våningen berättar Johan Thalin 

att byggnaden är gammal och att han 
tycker att det är roligt att kommunen 
bestämt sig för att bygga om den, trots att 
det kanske skulle bli billigare att bygga 
nytt. Här lägger Colorama samtliga golv 
och målar lokalens allmänna utrymmen 
samt 40 kontorsrum. 

I ett av kontorsrummet arbetar 
målaren Anders Carlsson för fullt. Han 
berättar att alla ytskikt rollas med en 
vit allergivänlig färg. När målning och 
golvläggning är klar kommer den gamla 
lokalen att inhysa ett ljust och modernt 
kontor.  

Ny ägarduo
Den senaste tiden har inneburit en del 
större förändringar för företaget. Deläg
aren Anders Gustafsson har under våren 
gått i pension och butikschefen Andreas 
Jonsson gått in som ny delägare. Snart 
väntar en litet lugnare tid i företaget, 
välbehövligt efter en lång sommar med 
intensivt fasadarbete.

Colorama har denna sommar valt att 
inte ta in någon extrapersonal. Det är 
en medveten strategi som företaget har 
sedan några år tillbaka, berättar Johan.

– Att ta in tillfällig personal vid 
arbetstoppar är alltid en chansning. Det 
känns viktigare för oss att ha en stabil 
personalstyrka som vi vet gör kunderna 
nöjda, än att ta in många uppdrag.

Text och foto: 
Kristin Mörck
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Träfasad med mögel och alger. 
Avdöda först, tvätta sedan.

Se www.jape.se för mer info, referensbilder och närmaste återförsäljare.

RENT  
UNDER!

Prick-Fri dödar påväxt till 100 %. Målningstvätt gör 
att ytan blir helt ren. En perfekt yta att måla på.

Kulturskolans gamla lokaler har fått helt nya ytskikt som målas 
av Anders Carlsson.

Johan Thalin och Andreas Jonsson blir snart den nya ägarduon. 
Johan berättar att medlemskapet i Måleriföretagen är en 
trygghet. Exempelvis har de utnyttjat den juridiska hjälp som 
finns tillgänglig.
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Inför valet var vi nyfikna på hur våra största partier ställde sig till några aktuella 
frågeställningar som kan vara intressanta för medlemmar i Måleriföretagen i Sverige. 
På följande sidor redovisar vi svaren från riksdagspartierna i bokstavsordning.

Heta frågor 
inför valet

1) Vad är er inställning till rotavdraget? Kan ni tänka er att återställa det till 50 procent?

ROT-avdraget har varit viktigt för jobben och företagen 
inom byggbranschen, men också för att göra svarta 
jobb vita. Vi vill att privatpersoner ska kunna göra 

avdrag för fler tjänster. Vi föreslår att ett grönt avdrag 
införs för klimatsmarta investeringar i det egna boendet. Det 
gröna avdraget ska till exempel kunna användas för installation 
av solceller. Det gröna avdraget blir i praktiken ett dubbelt 
ROT-avdrag för gröna investeringar och uppgår till 60 procent av 
såväl arbets- som materialkostnaden.

I regeringsställning drev Liberalerna på för införandet av 
RUT- och ROT-avdragen. Utöver att höja direkta 
anställningskostnader har rege ringen valt att för-

sämra de ekonomiska förutsättningarna för ROT- och 
RUT-tjänster, vilket Liberalerna varit mycket kritiska till.

Eftersom försämringen varit tydligast i RUT-branschen, där 
tillväxten i princip helt stannat av, har Liberalerna valt att priori-
tera en ny RUT-reform framför en ny ROT-reform. I den nya 
RUT-reformen som vi föreslår ska taket för avdrag tredubblas, 
äldre får dra av 60 procent av arbetskostnaden, och avdraget 
omfatta fler tjänster än idag. En eventuell ny ROT-reform under 
nästa mandatperiod är inte uteslutet, men måste vägas mot 
budgetutrymmet och mot andra viktiga reformer.

ROT- och RUT-avdragen ger skatte lättnader för dem som 
exempelvis renoverar sin bostad eller köper hushålls-
tjänster som städning. Avdragen har minskat svartar-

bete och skapat nya arbetstillfällen. S/MP-regeringen 
har begränsat avdragen vilket Kristdemokraterna motsatt sig. 
Nu har vi dock accepterat nivån men vill utveckla och bredda 
ROT till att även inkludera installationer av olika slag. Vi ska 
fortsätta reformera villkoren för byggande av bostäder. Kraften i 
 efterfrågan måste stärkas, bland annat genom en lösning för ett 
nytt  bosparande.

ROT-avdraget bör reformeras. Det är inte rimligt att 
skattemedel används för att subventionera att indi-
vider river ut fullt fungerande kök. Miljöpartiet vill ha 

ett mer klimatsmart ROT-avdrag som används som 
stimulans vid lågkonjunkturer. Avdraget bör styras om till att 
stödja renoveringar och andra åtgärder som direkt leder till 
energieffektivisering, förnybar energiproduktion eller minskad 
resursåtgång. Vi vill även att ROT- avdraget ska omfatta hyreslä-
genheter och bostadsrättsföreningar som lättare och mer 
lönsamt kan investera i energi snåla lösningar.

RUT- och ROT-avdrag har varit viktiga reformer för att 
stimulera ekonomin. För närvarande har vi dock inga 
förslag om att återställa ROT-avdraget.

Sverigedemokraterna ser positivt på införandet av ROT- 
avdraget. Det har gjort att företagare i högre utsträck-
ning än tidigare betalar skatt på de arbetsuppdrag de 
har att utföra. 

Det är dock bekymrande om sänkningen från 50 procent till 30 
procent nu börjar att bidra till att mer ”svartarbete” växer fram 
igen i de branscher där detta var på väg att försvinna till följd av 
lägre skattekostnader. I dagsläget har vi dock inget konkret 
förslag utan vill först avvakta utvecklingen för skatteinbetalning-
arna och ”svartarbete”. Men vi är öppna för att diskutera olika 
nivåer på ROT-avdraget, särskilt om vi skulle gå in i en låg-
konjunktur eller liknande ekonomisk utveckling.

Nej, dagens skatteavdrag på 30 procent är generöst nog 
för att understödja kvarvarande behov av repara-
tioner och underhåll. Genom den förändring vi gjorde 

2016 har vi styrt om skatte resurser till nybyggnation 
av inte minst efterfrågade hyresrätter. Investeringsstödet har 
gett gott resultat. 

Nej. Vi vill fasa ut ROT. ROT har varit en rimlig konjunk-
turåtgärd men bör trappas ner till förmån för sats-
ningar på byggande av hyresrätter, äldreboenden och 

förskolor.

Nej

Vill fasa ut 
ROT



Heta frågor 
inför valet

Ytterst hållbar fasadfärg av högsta professionella kvalitet 
Siloxan säljs i större delen av Europa och testas därmed dagligen 
av profesionella målare i alla typer av klimat. Detta pågående test 
av Siloxanens egenskaper utgör samtidigt en garanti för en hållbar 
lösning som står sig över tid.

Hitta din närmaste återförsäljare på sigmacoatings.se

Vi  levererar  allt  för  
professionella  arbeten.

Sigma Coatings är ett av Europas ledande 
professionella färgmärken, med försäljning 
i de flesta länder i Europa. Vi är därför 
övertygade om att vi kan hitta en produkt 
som passar ditt projekt.



2) Arbetsgivaravgifterna för unga höjdes från och med 1 juni 2016. Hur ser ert parti på att sänka 
den igen, så att företagare betalar lägre arbetsgivaravgifter för de som är födda 1991 eller senare?
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Att regeringen gjorde det dyrare att anställa unga sände 
helt fel signaler. Trösklarna in på arbetsmarknaden är 
alldeles för höga och måste sänkas. Särskilt svår är 

situationen för dem som står längst från arbetsmark-
naden. Därför behövs reformer som gör det lättare och billigare 
för företagen att anställa. Vi föreslår bland annat ett ingångsav-
drag. En satsning som innebär att arbetsgivaravgiften slopas de 
första två åren på arbetsmarknaden. Vi vill också helt slopa 
arbetsgivaravgiften för personer under 18 år. För små företag 
som anställer sin första person vill vi också slopa arbetsgivar-
avgiften den första tiden.

Det är dyrt att anställa människor i Sverige. Höga 
lönekostnader håller särskilt tillbaka den del av 
tjänste sektorn som skulle kunna fungera som en 

språngbräda in på arbetsmarknaden för utsatta 
grupper. Liberalerna vill istället införa inträdesjobb där arbets-
givare inte behöver betala arbetsgivar avgift för unga och ny- 
anlända, som då blir billigare att anställa.  
Vi vill också bygga ut avdrag och riktade  
skattesänkningar som breddar  
arbetsmarknaden.

Rent principiellt bör arbetsgivaravgiften sänkas. Arbets-
givaravgifterna är en del av den lönekostnad det 
innebär att ha någon anställd. Landets höga löne-

kostnader är ett konkurrensproblem såväl som en 
tröskel till arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgiften bör också 
tydliggöras genom att arbetsgivaren anger den totala lönekost-
naden, lön plus arbetsgivaravgift, i lönekuvertet. Detta bör vara 
krav för offentliga arbetsgivare. Vi föreslår också inträdesjobb 
som en ny anställningsform för nyanlända och unga under 23 år 
utan gymnasieexamen. Inträdesjobben har en lägre ingångslön 
och sänkt arbetsgivaravgift. På så sätt ökar man möjligheterna 
för grupper som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb.

Idag är arbetslösheten för unga mycket låg, och nästan 
hälften av de arbetslösa unga är heltidsstuderande 
arbets sökande. Det är viktigt att vi skapar goda 

förutsättningar för företag att anställa unga så att 
trenden fortsätter. Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag, 
sommarjobb och praktik som ger unga arbetslivserfarenhet är 
exempel på sådana insatser som vi har genomfört under man-
datperioden. Vi driver inga förslag om att minska lönekostna-
derna för företag som anställer unga, då den tidigare regeringen 
kraftigt sänkte lönekostnaden för arbetsgivare som hade unga 
anställda utan att det gav effekt på den då skyhöga ungdoms-
arbets lösheten.

Vi vill slopa arbetsgivaravgiften för den som anställer 
inom ramen för inträdesjobb, vilket är Alliansens 
förslag till lärlingsanställning för nyanlända och unga 

utan gymnasieexamen. Dessutom vill vi sänka skatten 
för alla som arbetar och särskilt för dem med lägre inkomster, 
genom ett nytt jobbskatteavdrag.

Sverigedemokraterna vill inte se arbetsgivaravgifter som 
är olika baserat på ålder kön etnicitet eller andra 
personliga egenskaper. Detta eftersom att det bidrar 

till splittringen i samhället och att regelverket för 
företagen blir allt krångligare. 

Istället vill vi ha en generell enhetlig nivå för alla företag men att 
de minsta företagen som ofta kan befinna sig i en tillväxtfas 
men med mindre likviditet men med behov av att kunna öka 
antalet anställda, också får möjlighet till lägre arbetsgivaravgift. 
Detta genom slopad allmän löneavgift som utgör ungefärligen 
en tredjedel av arbetsgivaravgifterna.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga som den borger-
liga regeringen införde gav inte önskad effekt. Vi 
återställde den och ungdomsarbets lösheten är ändå 

nu på sin lägsta nivå sedan 90-talet. Vi har inte för 
avsikt att förändra den.

Vi vill inte sänka den igen. Vänsterpartiet vill ha ett 
enhetligt och likformigt regelsystem med få undantag 
som är enkelt att förstå och tillämpa för den enskilde 

företagaren. Tidigare försök med sänkta arbetsgivar-
avgifter för unga var dyrt, ineffektivt och gav få jobb. Vi vill i 
stället satsa på utbildning, praktik och subventionerade anställ-
ningar för de unga som har svårt att få jobb.

Vill införa 

inträdesjobb

Har inte för 
avsikt att ändra



3) Vilka satsningar vill ert parti göra för att möjliggöra för personer som idag står utanför 
 arbetsmarknaden att komma in och få en yrkesutbildning?
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Vi har tre satsningar på lärlingsanställningar/utbild-
ningar som innebär en rätt för företag att erbjuda 
gymnasial lärlingsanställning med en timlön motsva-

rande fullt studiemedel. Vi vill också femdubbla den 
del av lärlingsbidraget som går till arbetsgivaren som anställer 
gymnasie lärlingar från 5 000 till 25 000 kronor per år. Den som 
också erbjuder anställning ska gå före i kön för att få del av 
lärlingsbidraget om det är kö för att få det. Tillsammans med 
Alliansen vill vi också inrätta en tvåårig yrkesskola och öka 
antalet yrkescollege.

Yrkesprogrammen ska vara både två- och treåriga, där 
den tvååriga yrkes utbildningen organiseras som en 
yrkes skola som är sökbar för alla och där utbildning-

arna har tydligt yrkesfokus. De treåriga yrkesförbere-
dande programmen ska inte automatiskt ge högskolebehörig- 
het, men den som på gymnasiet eller senare på Komvux väljer 
att läsa ytterligare teoretiska ämnen ska ha möjlighet att få 
behörighet till högre studier. Lärlingssystemet bör omfatta fler 
hantverks yrken och Liberalerna vill ha en försöksverksamhet 
kring gymnasial lärlings utbildning där branscher och arbets-
givare har ökat inflytande och ansvar, så kallade ”bransch-
lärlingar”. Liberalerna vill också införa en yrkesskola: en yrkes-
utbildning för vuxna på gymnasial nivå med ett stort inslag av 
arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen bör rikta sig mot 
 personer utan gymnasiekompetens, främst nyanlända.

Yrkesutbildningarnas status behöver stärkas för att fler 
ungdomar ska välja dem. Vi vill införa en tvåårig 
yrkesutbildning som kompletterar de treåriga yrkesut-

bildningarna. I den tvååriga yrkesutbildningen foku-
serar man mer på yrkesämnet, vilket minskar utslagningen och 
främjar en yrkesidentitet. Vi vill också framhäva utvecklingen av 
lärlingsprogram som kopplas till de yrkes inriktade gymnasiepro-
grammen. Lärlingsprogram under gymnasieutbildningen ger 
både erfarenheter och kontakter i arbetslivet, något som under-
lättar övergången till arbetslivet.

En mycket viktig förändring som vi vill genomföra, är 
att kurser som ger grundläggande behörighet till 
hög skoleutbildning ska ingå i alla nationella yrkespro-

gram i gymnasieskolan. Detta för att öka yrkes-
programmens attrak tivitet.

Vi vill också ge en möjlighet för yrkesverksamma att vidareut-
bilda sig eller omskola sig mitt i arbetslivet, genom att införa 
”utvecklingstid”. Det ger människor chansen att i upp till ett år 
fortbilda sig, starta företag eller att välja en ny väg i livet.

Miljöpartiet ställer sig också bakom modellen med etablerings-
jobb. De ska löpa på två år, vara på heltid och normalt leda till 
tillsvidareanställning. Lönen ska vara i nivå med lägsta nivåerna 
i kollektivavtalen. Den anställde ska ges möjlighet att delta i SFI 
och annan kortare utbildning som arbets givaren och arbets-
tagaren kommer överens om.

Möjligheterna att utbilda sig till ett praktiskt yrke 
behöver stärkas med fler platser i yrkesvux och i 
yrkeshögskola. Detta innebär fler vägar in i arbete. 

Moderaterna föreslår också att en tvåårig yrkesskola 
ska inrättas, där fokus ligger på yrkesämnen. Yrkesskolan ska 
främst rikta sig till unga mellan 16 och 21 år som inte har 
behörighet till ett nationellt gymnasieprogram samt till 
 nyanlända.

Sverigedemokraterna vill se en ny anställningsform som 
vi kallar för lärlingsanställningar. Vi har också lagt 
förslag om att effektivisera studie- och yrkesvägled-

ningen både på grundskolan, gymnasieskolan och på 
Komvux. Arbetslösa unga och avhoppade från gymnasiet ska 
alltså enklare få tillgång till kompletterande utbildning på Komvux.

Ytterligare en specifik satsning är vad vi kallar ”Teknikcollege”. 
Där ska teknikföretag delta i utbildningen av den arbetskraft de 
själva behöver. På så sätt lyssnar vi även till företagens insikter 
om efterfrågade kompetenser. 

Ungdomar som valt teoretiskt gymnasieprogram men som inte 
blir anställningsbara efter utbildningen, kan också ges en andra 
chans genom en så kallad ”teknikbrygga”. Under två terminer 
stärker man kunskaperna i teoretiska och praktiska ämnen 
varefter man får en betald termin praktik hos en lokal industri.

Socialdemokraterna vill fortsätta med stora satsningar 
på fler utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan och 
Yrkesvux, satsa på ett bättre studie medelssystem 

och se till att olika former av anställningar där utbild-
ning kombineras med praktik möjliggörs. Regeringen har höjt 
studiemedlen och infört ett studiestartsstöd för arbetslösa med 
kort utbildning. Vi har infört yrkespaket inom vuxenutbildningen 
tillsammans med parterna och vill fortsätta utveckla dessa.

Då det gäller nyanlända finns det i dag ett 30-tal olika snabbspår 
till olika yrken. Snabbspåren utgår från samverkan mellan arbets-
marknadens parter och behoven på den lokala arbetsmarknaden.

Vi behöver också uppvärdera skickliga yrkesarbetare. Ett stort 
problem är attityden mot yrkesutbildningar. Socialdemokraterna 
menar att gymnasie skolans yrkesutbildningar ska ge grundläg-
gande högskolebehörighet.

Vi vill skapa fler vägar in i byggbranschen, genom att 
bland annat bygga ut yrkesvux, arbetsmarknadsut-
bildningar och yrkeshögskolan med inriktning på bygg-

branschen.

Tvåårig 

yrkesskola
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4) Regeringen har nyligen satt upp ett nytt mål för att öka antalet kvinnor inom branschen.  
Vilka konkreta åtgärder vill ert parti införa för att stötta branschen i det arbetet?

Mångfaldsfrågorna är viktiga i samhället i stort, inte 
minst i branscher som kraftigt domineras av exem-
pelvis ett av könen. Centerpartiet tror inte på kvote-

ring utan på att mångfald och jämställdhet uppnås 
genom kunskap och ökad medvetenhet om frågorna. Diskrimine-
ring på grund av exempelvis kön och etnicitet är förbjudet. 
Diskrimineringsombudsmannen kan förmedla kunskap om den 
lagstiftningen och arbetsgivarens ansvar. Vi uppmuntrar arbets-
givare och fackliga organisationer att var för sig eller tillsam-
mans arbeta för att dessa frågor hamnar högt på agendan. 
Arbets givarna har ett betydande ansvar när det gäller att arbeta 
för ökad jämställdhet i respektive bransch.

Bara en fjärdedel av företagen i Sverige drivs av en 
kvinna och kvinnors entreprenörskap i Sverige har 
dessutom minskat dramatiskt under de senaste 

åren. Liberalerna och den tidigare allians regeringen 
initierade programmet ”Främja kvinnors företagande”  
(2008–2014), men den nuvarande regeringen har lagt ned 
verksamheten. Vi anser att den snarast måste återskapas. Det 
avbrott som har skett i den positiva utvecklingen när det gäller 
kvinnors företagande bör också utredas av en kriskommission.

Idag råder dessutom en stor snedfördelning vad gäller 
finansieringsmöjlig heterna på marknaden, där nästintill 90 pro-
cent av allt riskkapital går till män. För att bredda ALMI´s sats-
ningar på invandrande entreprenörer initierades ALMI IFS för att 
minska gruppens svårigheter att få finansiering. En liknande 
verksamhet, riktad mot  kvinnors företagande, bör skapas 
inom ALMI.

Branschen måste ta det största ansva- 
ret själv för den här frågan. Dock kan fokus läggas 
redan under utbildning och lärlingstid för att aktivt 

uppmuntra fler kvinnor att söka sig till bygg branschen. 
Det är också viktigt med mentorskap för att visa kvinnor på 
möjligheterna i yrkesvalen. Sedan handlar det mycket om ett 
inkluderande och om bra attityder ute på arbets platserna.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som bland 
annat har i uppgift att ansvara för den officiella löne- 
statistiken och arbeta för en väl fungerande lönebild-

ning. I myndighetens senaste rapport framgår att 
kvinnor tjänar i genomsnitt tolv procent mindre än män. Dessa 
siffror gäller efter att deltidslöner har räknats om till heltidslöner. 
Miljöpartiet vill att Medlingsinstitutet får i uppdrag att verka för 
jämställda löner.

Kvinnor arbetar oftare deltid och obetalt i hemmet med att ta 
hand om barn eller att vårda föräldrar eftersom välfärden inte 
räcker till. För en jämställd arbetsmarknad krävs därför en bra 
äldrevård och barnomsorg, även på kvällar, helger och nätter. 
Miljöpartiet vill att offentliga arbetsgivare går före för jämställda 
löner och rätt till heltid.

Vi vill se en stärkt studie- och yrkesvägledning och 
införa möjlighet för niondeklassare att praktisera på 
gymnasie program. På så sätt kan fler unga få mer 

kunskap inför sina studieval och undvika att 
begränsas av exempelvis förutfattade meningar om olika yrken.

Sverigedemokraterna är övertygade om att varje individ 
själv kan fatta beslut när det gäller yrkesval. Vi vill 
alltså inte att staten ska styra hur vi lever våra liv. 

Sverigedemokraterna menar också att det är företa-
garna själva som bäst kan bedöma vilken kompetens de har 
behov av. Detta ska de kunna göra helt utan statlig inblandning 
och är ett beslut som ska fattas självständigt av de enskilda 
företagen. Sverigedemokraterna har inte särskilda mål för att 
öka antalet individer av ett särskilt kön inom olika specifika 
branscher.

Bygg- och anläggningsbranschen är idag starkt mansdo-
minerad. Sveriges bygg industriers statistik visar att 
färre än en av tio är kvinna inom branschen. Ojämn 

könsfördelning och sexistisk arbetsplatskultur fung-
erar utestängande mot kvinnor, men också mot grupper av män. 
Den S-ledda regeringen har därför satt  
upp ett mål om att minst 25 procent  
av de som nyanställs inom bygg- och  
anläggningsbranschen ska vara  
kvinnor senast år 2030.

Vi vill bland annat att Diskrimineringsombudsmannen 
ska ges ett särskilt uppdrag att, tillsammans med 
parterna, se över och förändra attityder och värde-

ringar inom byggbranschen i syfte att motverka diskri-
minering av kvinnor.

Ge DO i uppdrag att  

motverka diskriminering

Branschens  
ansvar

25%  
nyanställda ska 

vara kvinnor
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5) Finns det några andra lagar eller regler som ni vill ändra för att stötta företagare?

För att fler ska våga starta företag vill vi införa en ny 
företagsform – ingångs företag. Det är en företags-
form som innebär att beskattningen sker schablon-

mässigt för dem vars verksamhet omsätter mindre än 
250 000 kronor per år. Förslaget underlättar för de minsta 
aktörerna, minimerar onödigt regelkrångel och skulle för många 
innebära en språngbräda in på arbetsmarknaden.

n Regelkrångel är något som många småföretagare har erfaren-
heter av. Vi förespråkar inte minst principen ”en regel in – en 
regel ut” just för att regelkrånglet inte ska öka ännu mer.

n Vi vill också göra lagen om offentlig upphandling mer flexibel 
och bättre anpassad för småföretagare. Vi driver på för att 
skatter ska tas ut på ett sätt som minimerar administration.  
Inte minst Skatteverkets hantering av skatteinbetalningar 
missgynnar särskilt småföretagare.

Det går att minska regelkrånglet, vilket vi visade under 
Alliansregeringen då närmare 600 förenklingar genom-
fördes för att göra vardagen lättare för företagen. Nu 

går utvecklingen åt fel håll. Liberalernas tre viktigaste 
övergripande förslag för nästa mandatperiod är dessa:

n Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett 
ställe, inte behöva rapportera samma uppgifter flera gånger.

n Inför principen ”en regel in, en regel ut”. För varje ny adminis-
trativ börda som införs måste en motsvarande börda tas bort. 
En sådan princip finns i flera andra länder och hjälper till att 
hålla bort onödig byråkrati.

n Tänk efter före. Vi vill att effekterna för företagen och deras 
regelbörda måste granskas på förhand mycket noggrannare än i 
dag, innan nya myndighetsregler antas.

Kristdemokraterna vill att fler ska finna det mödan värt 
att starta och utveckla företag. Därför lägger vi en 
rad förslag om enklare regler, bland annnat:

n Slopade arbetsgivaravgifter vid anställning av unga 
eller nyanlända samt borttagen särskild löneskatt på äldre

n Utöka turordningsreglerna i LAS till fyra personer oavsett 
företagets storlek och vidga rätten till provanställning

n Inför en garanti för företagen att de bara ska behöva lämna en 
och samma uppgift en gång till myndigheterna

n Sänk kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor

n Bygga ut RUT-avdraget

n Nej till vinstbegränsning i välfärden

n Förenkla momsreglerna

För Miljöpartiet är det centralt att regelverk, sociala 
skyddsnät och skattesystem främjar småföretagande:

n Egenföretagare med fåmansbolag ska ges möjlig- 
het att välja karenstid

n Företagare ska ha rätt till a-kasseersättning om ansökan om 
sjukpenning avslås, för att minska antalet företagare som 
hamnar mellan stolarna

n Ett fortsatt arbetet med att förenkla reglerna för företag 
genom att förstärka Regelrådets arbete

n Minska den administrativa bördan för företagare genom att 
tillåta myndigheter åtkomst till gemensamma register – om en 
myndighet har begärt in information om en företagare ska 
företagaren inte behöva lämna samma uppgifter på nytt till en 
annan myndighet

Att företagare ska ha goda villkor är högt prioriterat för 
Moderaterna. Vi vill bland annat förenkla 3:12-reg-
lerna. Företagsskatterna behöver reformeras så att 

det blir lättare för företag att växa. Skatteverket bör 
även få i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska skatte-
administrationen. Företag ska bara behöva lämna en uppgift till 
myndigheter en gång, till exempel genom 
en gemensam digital plattform.

Fler undantag i turordningsreglerna i Lagen om anställ-
ningsskydd (LAS) är en fråga som vi driver. Men vi har 
också lanserat en modell där näringslivsorganisatio-

nerna ska få sätta dagordningen för vilka regler som 
ska reformeras eller tas bort genom inspel till regeringen som 
de sedan ska åläggas att svara på i en skrivelse till riksdagen. 
På så vis får vi ett systematiserat arbete där regelfrågan 
kommer högt på dagordningen.

Vi vill förenkla för företag att ta kontakt med offentlig 
sektor, därför har regeringen gett 67 myndigheter i 
uppdrag att samordna sig i arbetet med kontakt med 

näringslivet. Målet är att ingen företagare ska behöva 
lämna samma uppgift till flera instanser. Vi vill även se över 
socialförsäkringssystemet för att öka tryggheten för företagare 
samt se över hur trygghetssystemet kan förändras så att fler 
kvinnor uppmuntras att starta företag.

Vi vill bland annat helt ta bort sjuklöneansvaret för 
företag med upp till tio anställda och reducera det för 
företag upp till femton anställda, utveckla den stat-

liga såddfinansieringen som verktyg för att stödja nya 
företag och innovationer samt förbättra det ekonomiska skyddet 
för egenföretagare med flera, genom förstärkningar av socialför-
säkringssystemet.

Förenkla 

3:12-reglerna

Fler undantag  
i LAS



Ministerbesök vid invigning  
av muralmålning
Det har varit fullt upp för Elin, Elin och Jennifer, som 
utbildar sig till byggnadsmålare genom färg- och sysselsätt-
ningsprojektet Sätt färg på Göteborg. Ännu ett konstverk 
målas nu upp på en fasad i Göteborg. Första dagen av 
målandet fick deltagarna besök av ingen mindre än 
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

– Just nu håller det fjärde 
konstverket av de 12 vin
narna från den interna
tionella konsttävlingen 
Gothenburg Art 21 på att 
målas upp. Originalet är av 
den brasilianska konstnären 
Rafael Alencar men målas 
upp av deltagarna i syssel
sättningsprojektet. Syftet 
med tävlingen Gothenburg 

Art 21 var att samla in konstverk och ge deltagarna en utmaning 
samt något de kan visa upp och vara stolta över, säger Carin 
Kurling, informationsansvarig för Sätt färg på Göteborg. Hon 
menar att genom att ge de ungdomar som står långt ifrån arbets
marknaden den rätta motivationen och öka deras självförtroende 
skapas grunden till att de vill fortsätta. Tommy Nyström som 
är måleriinstruktör för deltagarna i projektet fyller i att utöver 
muralmålningarna som deltagarna deltar i, är största delen av 
utbildningen självklart övriga moment som de behöver för att 
klara valideringen till målare. Men det finns även andra faktorer 
än just det praktiska som utbildningen handlar om.  

– Att känna delaktighet och gemenskap är något som är avgö
rande för dessa unga människor och det är otroligt vilken positiv 
förändring det ger, säger Tommy.

Just nu är det tre engagerade deltagare hos Tommy: Elin, Elin 
och Jennifer. De är förväntansfulla och är redan igång med 
målningen. Under besöket med etablerings och arbetsmarknads
minister Ylva Johansson fick deltagarna visa hur de gick tillväga 
med att färdigställa konstverket som skall bli en muralmålning. 
Ylva var mycket imponerad över hur deltagarna lyckas skissa 
upp den i en så stor skala och var även väldigt positivt inställd till 
projektet.  

– Här ser vi ett bra exempel på hur ett väl fungerande samar
bete mellan olika parter går till.  

Målningen förväntas vara färdig i september då deltagarna i 
projektet får öva vidare på andra viktiga moment inom traditio
nellt måleriarbete.

Carin Kurling, informationsansvarig på projektet tillsammans med 
Jennifer Lindfors som är deltagare och utbildar sig till byggnads-
målare. 

Dags att sätta färg på Stockholm
Genom projektet har 81 ung domar i Göteborg och 
Skåne fått jobb hos medlemsföretagen. Nu är det 
dags att sätta färg på Stockholm och regionfören-
ingen har gjort ett åtagande att anställa 250 unga 
arbetslösa under fem år.

Projektet var på plats under politikerveckan i Järva i juni 
för uppstarten av Sätt färg på Stockholm. 
– Det är just området kring Järva som vi ska utgå från 
säger Projektchefen Erling Zandfeld, som är positiv inför 
framtiden.

– Vi har redan startat ett nära samarbete med Fryshuset 
och Kista Science City. Med erfarenheterna från Göteborg 
visar vi att breda nätverk kan göras enormt effektiva, 
säger Erling.

För att fortsätta nå projektets mål genom att arbeta 
mot en ökad integration och sätta arbetslösa ungdomar 
i arbete så behövs ett gott samarbete, menar han. Det 
behövs både extern finansiering, samordnad rekrytering 
och vuxenutbildning av god kvalitet.

– Med en ljus och positiv syn på framtiden finns det inga 
tvivel på att vi tillsammans kan göra detta möjligt. Många 
av våra unga som står långt från arbetsmarknaden blir 
mycket bra hantverkare. avslutar Erling.
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Handla direkt på leifarvidsson.se

KONTAKT: 0392-36010 
Huvudkontor Lager, MULLSJÖ

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

GÖTEBORG: 031-711 66 90
Säljare

– vi servar 

hantverkare!

Kitta med LAseal
LAseal fönsterkitt är proffsens 
val och används av Sveriges  
ledande glasmästerier och  
fönsterrenoveringsföretag.

Missa inte LAseals  
nya miljöbedömningar:

NYA 

KATALOGEN

NR 23

UTE NU!

För mer information se vår hemsida:
leifarvidsson.se



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

Allt fler blir  
medlemmar
1.  Varför har du gått  

med i Måleriföretagen 
i  Sverige?

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

n  Metodmåleri i Jönköping AB, Jönköping
n  RinkarbyMålaren AB, Rinkarby
n  Richard Johansson Måleri 

 I Örnsköldsvik AB, Örnsköldsvik
n  Lindgrens Konsultationsbyrå, Farsta
n  ByggRex i Väst AB, Göteborg
n  Åsarps Måleri AB, Åsarp
n  Eddy Lopez Måleri & Kakel AB, Mölndal

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen Sverige

FREDRIK STRAND, Rinkarby Målaren AB
1. – För att det 
kommer att vara ett 
bra stöd när man 
behöver hjälp i svåra 
frågor som till exempel 
är juridiska. Även 
kontakten med andra 
kollegor inom samma 
bransch är viktig.

2. –  Jag hoppas på 
att få experthjälp i 
frågor som vi själva 
inte har koll på, vilket 
vi fick redan efter två veckor. Kursverksamheten 
som jag inte hade koll på innan jag blev medlem 
verkar också riktigt intressant.

RICHARD JOHANSSON, RJ Måleri
1. – Jag tycker att det 
är bra att vara med i 
Måleriföretagen för att 
kunna erbjuda en 
nöjd-kund-garanti och 
som företagare så 
känns det seriöst att 
vara med.
2. – Jag hoppas på att 
få ta del av nyheter 
inom branschen. Vid 
oförutsedda problem 
förväntar jag mig att 
få hjälp med juridisk rådgivning och att ha någon 
att rådfråga.

Måleriföretagen 
byter telefon-
nummer!
I samband med att Måleriföretagens 
telefonväxel har flyttats över till  
Svenskt Näringslivs växel har Måleri-
företagen bytt telefonnummer.  
Det nya numret är 010-48 49 500.

Under en övergångsperiod går det även 
att nå oss på det tidigare numret.

Vår e-post är även fortsättningsvis: 
info@maleriforetagen.se

Nordiskt samarbete inom måleribranschen!
Den 6 september samlas de nordiska ländernas representanter 
för måleribranschen i Helsingfors vid sitt årliga möte för att 
diskutera aktuella frågor kopplade till branschen. Måleri
företagens vd, Pontus Sjöstrand, är en av de som kommer att 
medverka vid Nordiskt Möte.

Varför är det viktigt att träffa företrädare från måleribranschen från andra 
nordiska länder?
– Det nordiska utbytet är en viktig mötesplats för att utbyta erfarenheter och 
kunskap mellan de nordiska länderna och bevaka utvecklingen av branschen 
i ett nordiskt perspektiv. Det kan handla om ny information om marknadsut-
vecklingen men också om tips som ger inspiration och idéer i respektive 
land. Att träffa företrädare för de nordiska länderna med olika perspektiv 
och erfarenheter för att diskutera måleribranschens utmaningar i respektive 
land är betydelsefullt i en omvärld som är i ständig utveckling.

Vilken roll kommer du ha under mötet?
– Jag kommer att berätta om hur det ser ut inom måleribranschen i Sverige 
just nu, en aktuell bild av branschen samt en redovisning av relevanta aktu-
ella frågor för våra medlemsföretag i Sverige under 2018 och framåt. Det 
handlar exempelvis om kommande avtalsförhandlingar och andra för med-
lemsföretagen viktiga frågor.

Vad hoppas du på att mötet ska resultera i?
– Det nordiska samarbetet är väl etablerat och har som i 
flera andra branscher varit viktigt för en god samverkan 

mellan de nordiska medlemsorganisationerna. Framför 
allt är det viktigt för oss på Måleriföretagen att ta del 
av de omvärldsanalyser som presenteras. Detta så att 
vi får en bild av vilka frågor våra kollegor i de andra 
nordiska länderna måste hantera och hur de gör 
detta. Vissa frågor är likartade i alla våra länder men 
vi har alltid något att lära av varandra vilket just är 
kärnan i det nordiska samarbetet.

– För mig som relativt ny vd är det också viktigt att 
presentera mig för våra nordiska kollegor och att 
framåt bidra till en fortsatt utveckling av det nord-
iska samarbetet för att det ska ge Måleriföretagen 

och våra medlemsföretag största möjliga medlems-
nytta.
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Den 25 till 29 september äger  
EM i måleri rum i Budapest och för 
svenska yrkeslandslaget tävlar Art 
Arbsuwan. Under sommaren har han 
tränat både hemma i Sundsvall och 
tillsammans med sin coach Björn 
Nilsson på Stockholms Byggteknis-
ka gymnasium i Kista. Vi träffade 
dem båda en dryg månad innan 
tävlingen ägde rum.

Hej Art, hur känns det inför tävlingen?
– Jag är jätteladdad och tränar så hårt 

som det bara går. Jag vill inte känna i 
efterhand att jag ångrar att jag inte trä
nade mer, säger Art.

Hur kom det sig att du blev målare?
– Jag började läsa naturprogrammet 

på gymnasiet, men bytte sedan till bygg. 
När jag fick prova på måleri så tyckte jag 
att det var mycket roligare och satsade på 
det istället. Nu jobbar jag på BW Måleri 
i Sundsvall och trivs jättebra. Vi jobbar 
mycket med kyrkomålning. Det roligaste 
med målandet tycker jag är att man ser 
så stor skillnad från dag till dag.

Hur tränar du?
– Det blev klart någon gång i somras 

att jag skulle skulle åka till EM och 
sedan har jag tränat så hårt jag kan. Min 
arbetsgivare har varit väldigt förstående 
och låter mig träna så mycket jag behö
ver, berättar Art.

– Det är otroligt viktigt när man ska 
tävla, att man har en arbetsgivare som 
stället upp så mycket som Arts. Likaså 
har hans förra lärare Stefan Hallin ställt 
upp otroligt mycket. Jag har träffat Art 
och visat var nivån ska ligga och sen har 
Stefan hjälpt honom att träna och rap
porterat till mig hur det går, säger Björn 
Nilsson.

– Helgen som kommer ska jag också 
träffa hela yrkeslandslaget på Värmdö 
och där ska vi bland annat få medie
träning, tillägger Art.

Vilket är ditt favoritmoment i tävlandet 
och vad känns svårast?

– Jag tycker att designa själv i de fria 
dekorationerna är roligast och tapetse
ringen är det som jag känner mig lite ner
vös inför. Sen får jag hoppas att jag inte 
har en dålig dag när jag tävlar, säger Art.

Hur har du utvecklats av tävlandet och 
tränandet?

– Jag tänker mycket mer positivt nu 
än vad jag gjorde i början. Nu tänker jag 
att jag gör mitt bästa och sen får det bli 
som det blir. Jag har också blivit mycket 
säkrare på många av momenten, sam
manfattar Art.

– Art har utvecklats enormt sedan SM 
och kommer göra jättebra ifrån sig. Jag 
kan också berätta att det kommer att 
bli något alldeles extra i momentet ”fri 
dekoration” med tanke på hur duktig 
han är på dekormåleri, avslöjar Björn.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Vad tycker du att måleritävlingarna betyder 
för branschen?

– Det är ett sätt att bekräfta duktiga yrkes-
människor och lyfta fram yrkeskunnandet i 
branschen. När det gäller just unga människor 
är det också ett gynnsamt sätt att nå ut både 
till blivande målare och unga människor som 
känner att de vill byta yrke.

      Jonas Lindberg, utbildnings-
ansvarig på  Måleriföretagen och ansvarig för 
MYN-kansliet, hur tror du att det kommer gå 
i SM och EM?

– Sverige brukar hävda sig bra i konkurrensen 
så jag hoppas på guld för våra tävlande. Jag 
önskar dem stort lycka till.

Fakta
Namn: Art Arbsuwan

Ålder: 20 år

Förebild i yrket: De duktiga äldre 
målarna på firman där jag jobbar

Favoritredskap: Grävlingsfördrivare

Favortifärg: Blå, till exempel S3060-
R80B

På fritiden: Tränar på gym och gillar att 
vara i parker och i naturen

Art satsar stenhårt
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Gillar du 
Blåkläder?
Vi med.
Colorama är Sveriges största 
färgfack handels  kedja, med 
marknadens bästa produkter, 
så självklart har vi det senaste 
från Blåkläder. Välkommen in!

NYHET!
Nu med stretch 

för bättre komfort 
och rörlighet. 
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Segrande laget. Fr.v. Gert Kroon, Arne Svensson 
samt Johan Lindelöf.

Lars Andersson vann Long Drive - med ett 
drömslag på cirka 280 meter.

37 centimeter från flaggan lyckades Håkan 
Nordahl placera bollen på hål 1 där Närmast 
flagg avgjordes. Mycket imponerande.

Johan tog storslam på 

Måleriföretagen Masters

Resultat individuellt
1.  Johan Lindelöf, Sandå Halmstad AB,  

netto 70 slag

2.  Jonny Andersson, Daniel & Jonny Måleri,  
netto 71 slag

3.  Mattias Johansson, Målerimetoder i Stockholm AB, 
netto 72 slag

4.  Magnus Hellmer, Leif Olssons Måleri AB,  
netto 72 slag

5.  Hans-Åke Wennerstrand, Alviks Måleri AB,  
netto 74 slag

6.  Daniel Andersson, Daniel & Jonny Måleri AB, 
netto 74 slag

7.  Gert Kroon, Project Måleri AB,  
netto 74 slag

8.  Daniel Andersson, Alviks Måleri AB,  
netto 75 slag

9.  Håkan Nordahl, Måleri-Hantverkarna AB,  
netto 75 slag

10.  Kai Holmqvist, Kai Holmqvist Måleri AB,  
netto 75 slag

Resultat lag
Gert Kroon / Arne Svensson / Johan Lindelöf  
83 poäng

Daniel Andersson / Kai Holmqvist / Björn Kumlin  
82 poäng

Magnus Åkerblom/Lars-Erik Jonsson/Tomas Venturi 
79 poäng

Peter Larsson / Mikael Bascuas / Magnus Hellmer 
79 poäng

Lars Eriksson / Daniel Andersson / Daniel Larsson 
79 poäng

Närmast flagg – Hål 1
Håkan Nordahl, 37 cm

Long Drive – Hål 4
Lars Andersson, 280 meter

Johan Lindelöf presterade storspel hela 
dagen och vann individuella tävlingen 
samt lagtävlingen. Grattis!

Den 24 augusti avgjordes årets upplaga av Måleriföretagen Masters. Ett 
femtiotal golfare hade anmält sig till tävlingen som i år spelades tävlingen 
på Visby Golfklubb som håller hög europeisk klass och anses vara en av de 
vackraste banorna i landet och är rankad som andra bästa banan i Sverige. 
Banarkitekturen är utmanande och de flesta greenerna är inbäddade i en 
mängd bunkrar.

Gotland bjöd på oerhört skönt väder 
med sol, 25 grader i luften och vindstilla, 
vilket gjorde att banan blev betydligt 
enklare att bemästra då den ligger precis 
vid Östersjön.

Ett stort tack till Flügger som var med 

och sponsrade tävlingen samt till Elvira 
Nilsson som arrangerat tävlingen.

Gå med i Måleriföretagen och ta del 
av dessa trevliga arrangemang som är ett 
ypperligt tillfälle att nätverka med andra 
kollegor i branschen.
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Graco 595ST Max 
Den smidiga sprutan med extra styrka för 
de medelstora sprutmålningsjobben. På 
vagn med slanghållare som passar bra 
för t ex värmeslangar. Levereras med 15m 
sbng och pir y 

Graco Mark VII ProConnect 
En kraftfull kombispruta för både färg och 
spackel. Klarar alla vanliga färger med dubbla 
pistoler samt spackel, lim, brandskyddsfärger, 
silikat etc. Med löstagbar pump och en ny 
och tydligare LED-display. Levereras med 
30m slang på slangvindan. 

goo:-6 2 . rlS: 71600:·

6600:-2 . 6500:-·e pris: 3 

ordinarie P O n* 
2054:-/ma 

Värme slangar 

ordinari on*927:-/ma 

15m och 30m slang med värmekabel som värmer 
färgen på väg ut till pistolen. 30m har tempreglering. 

Sprutning med värme: 
o Dammar mindre
o Sparar färg
c Lägger tjockare skikt 
o Torkar snabbare

* Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 
1000:- självrisk, lås och kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl moms och frakt
t o m  180914 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. 

Stockholm 08-629 07 00 Malmö 040-18 70 22 
Härnösand 0611-214 63 Göteborg 031-779 73 30 

www.anti-corrosion.com 
Utrustningar för måleri och industriell ytbehandling 



”Unexpected gatherings” var temat 
för Formex som ägde rum på Stock-
holmsmässan den 21 till 24 augusti. 
Och nog kunde besökarna ta del av 
inspirerande möten och oväntade 
kombinationer alltid. Mustiga och 
mjukt färgade textilier, jordnära 
hantverk och grälla plastföre-
mål – allt fick plats under 
samma tak.

Redan i entréhallen möttes 
besökarna av en inrednings
installation gjord av den engelska 
inredningsgurun Abigail Ahern. 
Under sitt inledningsanförande be
rättade hon om hur hon skapar sina 
mörka och dova inredningar för att ge 
en känsla av ”cocooning” och skapa en 
ombonad och mysig atmosfär som ändå 
bjuder på överraskningar.

– För att undvika gäspningar kan man 
till exempel placera för stora föremål i 
för små utrymmen, vilket ger en oväntad 
effekt, konstaterade hon. 

Designern Jan Rundgren berättade om 
årets tre stora trender: Botanical Baroque, 

Crafts Makers och Tinted Love och hade 
också byggt upp utställningar som knöt 
an till dem.

I en trendspaning inför vår och 
sommar 2019 berättade Colourhouse 
vd Lousie Klarsten om fyra kommande 
trender som hon givit namnen: Sensuous 
Sphere, City Culture, Real Defined och 
Super Solitaire. 

– Hela rummet blir en del av inred
ningen genom att även golv och tak får 
färg och och vi ser också mycket hant
verk samt sydda effekter som ger mysig
hetsfaktor och gör våra hem bekväma 
och trivsamma, sammanfattade hon och 
konstaterade även att TV:n inte längre är 
en faktor som vi möblera efter.

Ett svep runt mässmontrarna gav 
också en bild av mycket mörka, dämpade 
färger, naturmaterial, sammet och andra 
mjuka material. Ärgad koppar, keramik, 
rotting, mässing och läder hade också 
sina givna platser.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Formex bjöd på 
oväntade möten

Formex trender för höst 
och vinter 2018 till 2019

Botanical Baroque 
– Storslagenhet, 
referenser lånade 
från konsthistorien 

och yvig grönska.

Crafts Makers –  
Högklassigt hant-
verk, naturen som 
inspiration och 

äkta material.

Tinted Love – Rebel-
liska färgmixar, 
stora former och 
överdimensione-

rade detaljer.
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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

Sammanfattning av Colourhouse 
trendspaning inför vår och sommar 2019

Sensuous 
Sphere 
– rosa 
skimmer och 

 Saharas 
kvällsljus, mjuka 

former och material i har-
monisk rosa färgskala 
ton-i-ton.

City Culture 
– stadens 
skönhet, 
elegant, 

urbant och 
teknologiskt, 

sfäriskt och grafiskt, svala 
blågrå toner.

Real Defined  
– det gröna 
decenniets 
trend, 

naturen 
flyttar in, livet 

på landet, svala färger i 
kombination med grön 
växtlighet. 

Super Soli-
taire – maxi-
malism och 
humor där 

man kan 
blanda glas, 

plast och krispiga mönster, 
turkos och mjukt gult.



Nordiska mästerskapen för målare 
avgörs 5–7 september i Helsingfors 
och Sverige representeras av Britta 
Spencer som kom tvåa på Måleri- 
SM i april. Vi träffade henne och 
hennes coach Björn Nilsson på 
Stockholms Byggtekniska gymna-
sium i Kista utanför Stockholm när 
tre veckor återstår till tävlingen.

Hur ser tävlingsprogrammet ut på NM?
– Det dröjde innan vi fick exakt 

tävlingsuppgift, men nu är det klart 
att vi ska göra en bildöverföring som 
inkluderar en schablon samt en ram med 
hörnrosetter, snickerier inklusive en 
slät dörr, en fri dekor samt tapetsering. 
I uppgiften ingår också att jag ska göra 
en schablon för hand på plats. För övrigt 
vet jag inte om det blir något hastighets
moment, men det välkomnar jag i så 
fall. Tävlingen saknar tema så jag kan 
fritt bestämma min fria dekor, vilket är 
roligt, säger Britta.

Har du kunnat träna i sommar?
– Snickerimålning och tapetsering 

tränar jag löpande på i mitt jobb hos 
Stadsmålarna i Stockholm, men sedan 

förra veckan (32) ökar vi upp träningen 
och kör här ute i Kista. Här blir det 
framförallt den fria dekoren och bild
överföringen som vi nöter in. I sommar 
har jag gjort skisser, bestämt kulörer och 
gjort allt förjobb som tar mycket tid.

Hur känner du för att ställa dig i 
 tävlingsbåset igen?

– Det ska bli roligt! Jag känner mig 
lugn och trygg inför uppgiften. Vi tävlar 
i tre dagar mellan kl 8.30–16 så det är 
gott om tid.

Har tränandet och tävlandet utvecklat 
dig som målare?

– Jag har blivit jätteduktig på att 
sparmåla vilket jag har haft nytta av i 
det uppdrag vi har just nu i en kmärkt 
fastighet i Gamla stan. Men jag har 
nog utvecklats mest som människa.  
Tidigare har jag varit livrädd att stå 
framför publik, och nu har jag stått och 
målat framför massor av människor, 
först på SM och nu ska vi tävla mitt i ett 
shoppingcenter i Helsingfors. När jag tog 
gesällbrevet i november i förra året fick 
jag hålla gesälltalet, vilket var helt otänk
bart några år tidigare, berättar Britta.

– Jag kan bara skriva under på det. 
Britta var elev här i tvåan och trean och 
otroligt duktig. Hon fick Alcros guld
pensel och skolans eget stipendium och 
vi försökte redan då få henne att söka 
till SM, men det var bara tvärt nej, säger 
Björn Nilsson, Brittas coach och måleri
lärare på Stockholms Byggtekniska 
gymnasium.

Vad är det som har förändrats?
– Jag har väl blivit lite äldre, skrattar 

Britta. Jag gillar utmaningar och kan 
pressa mig, och jag gillar att ta vara på 
alla chanser att utvecklas. 

Hur ser slutspurten mot NM ut?
– Britta ska träna på med bildöver

föringen och den fria dekoren. För varje 
gång blir det ännu lite bättre. Sen ska vi 
testa en liten specialgrej för att få ännu 
snyggare hörn i tapetseringen, men det är 
hemligt, ler Björn.

Vad har ni för mål i tävlingen?
– Såklart att göra ett så bra jobb som 

det bara går, men själva grejen är ju 
egentligen att lyfta fram måleriyrket och 
visa upp det vi gör, säger Björn.

Vad är det bästa med att vara målare?
– Yrket är föränderligt och om man vill 

kan man göra olika saker. Förändringen 
syns och man blir klar, säger Britta.

– Ja, och det är väldigt tillfreds
ställande, instämmer Björn.

Vi önskar Britta och Björn ett stort lycka 
till i Helsingfors 5–7 september!

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson

NM i måleri 
När: 5–7 september

Var: Kamppi shoppingcenter i Helsing-
fors

Deltagare: Sverige, Norge,  
Danmark, Finland, Island

Sveriges representant: Britta Spencer

Sveriges coach: Björn Nilsson

Svenska sponsorer: Anza, Caparol 

Domare: Finska gesällbrevs granskare

Britta spurtar mot NM
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Spackel på goda grunder 
Produktsortiment: www.knauf.se/spackel

KNAUF

FIL L  &  F IN

IS
H

Abranet erbjuder en kombination av hög prestanda 
och längre livslängd än traditionella slipmaterial. 
Men den viktigaste egenskapen är att du slipar 
dammfritt med Abranet. Din hälsa är viktigast och 
dina lungor är inte utbytbara.

mirka.se
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Minskat antal påbörjade lägenheter 
under första halvåret 2018
Enligt SCB så påbörjades byggandet av cirka 30 950 
lägenheter under första halvåret 2018. Det innebär en 
minskning med cirka tio procent jämfört med samma 
period 2017 då 34 231 lägenheter började byggas. Det är 
första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under 
första halvåret sedan 2012. Då påbörjades 27 procent 
färre lägenheter än under första halvåret 2011.

Under första halvåret påbörjades cirka 24 350 lägen
heter i flerbostadshus vilket är elva procent färre än mot
svarande period 2017. I småhus påbörjades cirka 6 600 
lägenheter vilket är fyra procent färre än under samma 
period 2017.

Under perioden tillkom även ett tillskott på 1 250 
lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett 
tillskott på 2 395 lägenheter under första halvåret 2017.

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 18 procent för 
nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för 
motsvarande period senaste året. Sifforna för ombyggnad 
är uppräknade med 42 procent. 

Nytt hem för Måleriyrkets museum
Efter en oviss vår har nu Måleri-
yrkets museum fått ett nytt hem i 
Lövestad, vid porten till Österlen. 
Där har Emil Ibjer gjort plats för alla 
de 7 000 föremålen och räknar med 
att slå upp portarna för allmänheten 
till påsk.

– Jag är jättestolt över att ha fått ta över 
samlingarna, som så vitt vi vet är det 
enda kompletta skråmuseet i Sverige. 
Jag håller som bäst på med att göra 
plats för dem på den gamla handelsgård 
där jag driver antikaffär och byggnads
vårdsbutik, berättar Emil Ibjer, som har 
vigt sitt liv åt att handskas med gamla 
föremål.

På gården har Emil även ett järnaffärs
museum, samt ett speceri och bosätt
ningsaffärsmuseum. Han bor dessutom 
på gården och varje rum i hemmet är 
tillägnat en speciell tidsepok och nog
grant inredda.

– Det finns inte en molekyl i de 
rummen som inte kommer från rätt tid, 
konstaterar han skrattande. 

Nu håller han som bäst på med att 

iordningställa museet. Han hoppas på 
att kunna inviga det i samband med 
konstrundan på Österlen som äger rum 
under påsken. Dessutom planerar han 
att låta vissa delar av utställningarna 
vara mobila och ta med dem till mässor 
framöver. 

– Jag håller på och knyter till mig 
duktiga målare som är kunniga på 

olika metoder och skall även starta en 
förvaltande förening som ska värna om 
museet. Min tanke är att vi även ska 
arrangera kurser framöver i måleritek
nik till exempel. Eftersom jag har en 
byggnadsvårdsbutik på gården kan man 
också köpa linoljefärger, pigment och 
verktyg på plats. 

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
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Den nya stoftavskiljaren  
med cyklonteknik från Festool
Stora mängder damm och spån – till exempel när man 
slipar spackel eller arbetar med handöverfräsen – sätter 
igen dammsugarens huvudfilter och minskar därmed 
sugkraften. Då är Festools nya stoftavskiljare en idealisk 
lösning eftersom den samlar upp så mycket som upp till 
95 procent av dammet innan det hamnar i dammsu-
garen. Detta avlastar huvudfiltret och garanterar en 
konstant hög sugkraft. Den nya stoftavskiljaren fungerar 
med alla CT-dammsugare 26/36/48 från Festool.

Stoftavskiljaren CT-VA finns ute i handeln från och med 
september 2018.

Cole & Son lanserar 
ny tapetkollektion 
tillsammans med 
exklusiva designhuset 
Fornasetti
Storbritanniens ledande tapettillverkare 
Cole & Son lanserar sitt tredje design-
samarbete med det exklusiva italienska 
designhuset Fornasetti. Kollektionen 
består av tolv tidlösa tapeter som låter 
fantasin flöda och animerar interiör-
världen.

Kollektionen består av en rad ikoniska 
motiv med allt från fantastiska flyg-
maskiner och arkitektoniska element till 
dolda nycklar och busiga apor. Fornasetti 
består av tolv tidlösa mönster som verk-
ligen visar på exklusiviteten i Fornasettis 
konstverk i en rad nya och mycket älskade 
färgställningar inspirerade av Fornasettis 
underbara värld. Ett av de mest kända 
mönstren “Macchine Volanti” framkallar 
känslan av en lekfull värld med dess 
karakteristiska luftballonger och flygande 
maskiner men även “Nuvolette” är ett av 
Fornasettis mest ikoniska mönster med 
delikat detaljerade moln från en stormig 
himmel.

Tapetkollektionen Misutos 
rofyllda mönster är inspirerade 
av den japanska naturen, dess 
landskap med dimhöljda berg 
och stillheten som råder där. 
Jordiga toner blandas med 
djupa livfulla nyanser av rött, 
orange och gult som represen-
terar naturens årliga skift-
ningar. Namnet Misuto kommer 
från det japanska ordet för 
dimma. Kollektionen består av 
sex mönster, fina enfärgade 
tapeter och totalt 42 artiklar.

Midbec presenterar

 Misuto

produktnytt
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produktnytt HÖST N Y H E T E R F R Å N DE SIGN E R S GU I L D

A L A S K A N  – ny pickup från Renault
Alaskans design sticker ut i pickup- 
världen och modellen har fått den visuella 
identiteten som kännetecknar Renaults 
alla nya modeller. Alaskan har en dyna-
misk front, tydlig belysningssignatur och 
en atletisk hållning som utstrålar kraft och 
styrka.

Det är gott om utrymme i kupén och fram-
stolarna är Nasa-inspirerade nollgravitets-
säten som ger bättre viktfördelning över 
sätesytan, vilket minskar tröttheten vid 
längre resor. Framsätena är uppvärmda 
och förarsätet kan justeras elektriskt i 
åtta lägen.

Flakets generösa dimensioner ger en 
lastyta på 2,46 kvadratmeter. Det smarta 
C-fästningssystemet garanterar att lasten 
är helt säkrad. Fästsystemet består av tre 
fasta skenor, varav en på kupéväggen och 
två på flakets sidor, med fyra glidande 
krokar för att snabbt och enkelt kunna 
fästa och binda alla typer av laster. Flak-
lämmen kan klara upp till 500 kilo, vilket 
underlättar lastning och lossning.

Renault 2,3 dCi-motorn har högt vrid-
moment, men sätter också en ny standard 
i segmentet när det gäller låga utsläpp 
och bränsleeffektivitet.

Nya Mercedes 
Sprinter
Den nya generationen av Mercedes- 
Benz transportbil Sprinter är här. 
Bilen är uppkopplad på en helt ny nivå 
med bland annat inbyggda digitala 
vagnparkstjänster. Dessutom får den 
det helt nya operativsystemet MBUX 
med intelligent röststyrning som 
premiärvisades i nya A-Klass för bara 
några dagar sedan. Det blir också 
första gången Sprinter går att be-
ställa som framhjulsdriven, utöver de 
bakhjuls- och fyrhjulsdrivna alterna-
tiven. 

Nya generationen Mercedes Sprinter 
närmar sig allt mer märkets person-
bilar, både vad gäller komfort och 
säkerhet – allt för att göra arbets-
dagarna bättre för de som kör Mer-
cedes i jobbet. De nya elstolarna har 
till exempel samma typ av manövre-
ring som personbilarna, med minnen 
för olika förares inställningar. Back-
kameran visar sin bild i backspegeln 
och 360°-kamera finns som tillval. 
Både den avståndskännande fart-
hållaren DISTRONIC, kurshållnings-
assistent och vägmärkesigenkänning 
finns nu också för första gången att 
få i klassen. Sprinter har också 
samma typ av multifunktionsratt med 
touch-kontroller som vi är vana vid 
från Mercedes personbilar.

The Edit Geometrics
Nu kommer vår tredje samlingsbok med 
bästsäljande tapeter och denna gång med 
geometriska mönster. Perfekt för den 
kund som önskar en mer minimalistisk 
och abstrakt design. Ett brett utbud av 
mönster och kvaliteter för att skapa ett 
modernt hem eller varför inte till att ge det 
traditionella rummet en lite twist.

Zardozi Wallpaper
Höstens tapetkollektion fängslar en verk-

ligen med alla dekorativa målningar och 
sofistikerade geometriska mönster! Här 

finns verkligen något för alla! Blommar och 
löv i alla dess former samt grafiska 

mönster. Tillagd i boken hittar vi även 
enfärgade Ernani som ett komplement 

samt gamla favoriten Rehinsberg i  
nya färger samt bästsäljande.  

Alla tapeter är non-woven.



FLINKS KAN 
FESTOOL Bromma • Globen 

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

Varm och torr 
arbetsmiljö, 
365 dagar om året

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

0456-501 96      www.rnkroken.se

Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla
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Suunto 9
Nya Suunto 9 är 
en GPS-klocka 
designad för 
atleter. Suunto 
9 har en fan-
tastisk batte-
ritid – upp till 
120 timmar med 
GPS. Dessutom har 
den ett intelligent 
hanteringssystem för 
batteritid med smarta påmin-
nelser som ser till att din klocka varar 
precis så länge som du behöver. Robusta 
Suunto 9 är skapad för lång variga, an-
strängande träningspass och tävlingar 
och har utsatts för extrema tester med 
tusentals testtimmar under tuffast möjliga 
förhållanden.

Suunto 9 är kompatibel med den nya 
Suunto-appen som registrerar din träning, 
din dagliga aktivitet och din sömn. Den 
gör det även möjligt för dig att dela med 
dig av dina träningsloggar och interagera 
med andra inom Suunto-appens gemen-
skap.

Mazda KAI CONCEPT
Konceptet är en kompakt hatchback som aviserar starten 
av en ny generations produkter från Mazda.

Utrustad med nästa generation SKYACTIV-X bensinmotor 
och en vidareutvecklad ”KODO – Soul of Motion” design, 
indikerar KAI CONCEPT för vilken teknik, konstruktion och 
utseende som kommer att definiera den kommande 
generationen Mazdabilar. Alla aspekter är förbättrade för  
att skapa en bil som är betydligt tystare, bekvämare och har 
bättre prestanda. KAI CONCEPT är utformad med musku-
lösa proportioner som väcks till liv när ljuset reflekteras 
av bilens former.



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

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

Stockholm
Färgcenter
Tomtebogatan 14

Vasastan
Stockholm 

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

Tel: 08-32 05 05

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

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

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

 www.nordwind.se

     Lätt!

KONSULTUPPDRAG/DATA

f
FÖNSTERRENOVERING

k
KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

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

f

FÄRGSPRUTOR

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

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

Hemsida: www.fhd.se

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

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

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

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

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

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

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

Med vår målarlåda blir målningen  
100 gånger effektivare!

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

070 561 15 86

s.hedstrom@malerikalkyl.com

www.malerikalkyl.com

Effektiv  
marknadsföring

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

HydraStroke
TECHNOLOGY TM

HeavyCoat 750: 
Next Generation Airless

WE JOIN
FORCES.

wagner-group.com

Kontakta din Wagner expert och få veta mer om produkter och tillbehör.
Södra/Västra: Stefan Johansson  |  0723 232376  |  Norra/Östra: Anders Bergstedt  |  0733 442455

FÄRGTILLVERKARE

Brand- och flamskyddsfärger  
för trä och stål

logotype med vit text logotype med vit text

logotype med svart text logotype utan text

extra text som kan användas i samband med logotype

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

0303-65420
www.eldochvatten.se

Hyvelvägen 3
444 32 Stenungsund

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

CON-RFB
®
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Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se - 
www.malerikalkyl.se

Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se 
www.malerikalkyl.se

Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se 
www.malerikalkyl.se

Utför ritningskalkyler 
och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se 
www.malerikalkyl.se
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

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

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

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

och torkar mycket effektivt.

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

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

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

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

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

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

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

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

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

målarmästaren_58x80mm.indd   1 2015-08-21   12.58

Proffsens val

Ligg kvar i sängen
en stund till!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu

VERKTYG

VENTILATION

S

S

SLIPPAPPER

STEGAR & STÄLLNINGAR

Effektiv  
marknadsföring

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Låg vikt 
2,4 kg 

Chameleon 

Oslagbar på mindre 
utrymmen, badrum 
Perfekt för service-

målare 

Dubbla slipytor 200mm x2 
tapetborttagningsats 

  Rokamat maskiner 

                 070-6340991 

kontakt@nils-magnus.se 

www.rokamat.com 
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Kontakta oss på:
Tel 08-88 56 80

Vi rustar måleriet 
inför högsäsong!

Förlängningsskaft 30 cm
+ 5 st valfria munstycken
med på köpet!

Kampanjen gäller tillsvidare så långt lagret räcker.

Airlessco LP655
29 900:-

Ord. pris 38 000:-
Alt. 36 mån hyrköp 955:-/mån

LEVERANTÖR AV MASKINER OCH REDSKAP TILL MÅLERIET

Mer info på:
www.greiffab.se



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

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

Vår nya stoftavskiljare CT-VA med cyklonteknik.

Stora mängder slipdamm är inget problem längre, vare sig för 
dammsugarens huvudfilter eller för sugkraften. Festools 
CT-dammsugare tillsammans med den nya stoftavskiljaren tar 
nämligen hand om upp till 80 % av dammet innan det ens 
kommer in i dammsugaren. Dammsugarens huvudfilter avlastas 
och du garanteras en konstant hög sugkraft under hela arbetet. 

Cyklonteknik
När luften sugs in i cyklonen börjar den cirkulera i en spiral så 
att dammpartiklarna trycks mot cyklonens väggar och faller, 
tack vare tyngdkraften, ner i stoftavskiljarens behållare.

Mer information finns på www.festool.se.

Tar hand om 
stora mängder 
damm.

Verktyg för högsta anspråk


