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FUTURA® AQUA är en slitstark färgserie för trä- och metallytor på 
möbler, snickerier, dörrar och fönster - både inomhus och utomhus. 

Du kan leka med de fyra olika glansnivåerna från helmatt till högblank 
för att uppnå önskat utseende. Välj en blank yta och en stark kulör för 
att markera favoritstycket i din inredning. 

darl ing /  T1555

löyly /  T1718

VILN IUS  WOLF /  T1494

blue moment /  T1478 cottage fever /  T1655

Mångsidig färg för hemmet

hellu /  T1529

Vackra ytor 
för hemmet
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Strait-Flex® passion och drivkraft har i över 
20 år varit att utveckla innovativa produkter 
som ger ökad produktionshastighet, kortare 
installationstid och högre kvalité.
 
Detta har lett till produktinnovationer som 
bland annat eliminerar sprickbildning, rätar 
upp vinklar och hörn vid undermålig gips- 
skivemontering och där extra starka  
krav ställs på ytjämnhet - som t.ex.  
vid besvärliga släpljusytor.  

Produktsortimentet är tillämpligt  
på både nyproduktion och  
renovering och finns att  
hitta ute i färghandeln.

Läs mer på  
www.ncpesweden.se

Hörnskydd och kraftremsor för  
underlag av gips, mur och betong
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UTGIVNINGSPLAN 2021-2022 
Nr Material Utgivning
5 vecka 39 vecka 42 
6 vecka 46 vecka 49 
1 vecka 6 vecka 9

TRYCKERI: 
Åtta.45

OMSLAGSBILD:  
Höstens färger finns representerade 
i nya kalkliknande tapeter bland 
produktnyheterna. Men fönsterrenovering, 
miljöfrågor och markmålningar fyller även 
sidorna i detta nummer.
Foto: Boråstapeter
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Efter en dramatisk sommar måste vi kommentera och reflektera över det 
besked som Cementa fick den 6 juli 2021 av Mark- och miljööverdomstolen, 
där företaget inte fick förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täk-
terna i Slite, Gotland.

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används 
i Sverige. Det handlar om en stor sårbarhet för hela bygg- och installationssektorn 
men även stora delar av övrigt näringsliv med risk för byggstopp, arbetslöshet och en 
inbromsande ekonomi. 

Efter en snabb mobilisering av närmast berörda kollegor inom bygg- och instal-
lationssektorn, industrin och med stöd av oss övriga branscher genomfördes det ett 
antal intensiva och omfattande påtryckningar på regeringen. Syftet var att informera, 
tydliggöra och lyfta fram de allvarliga konsekvenser som denna situation skulle skapa. 
Regeringen lyssnade i detta akuta läge och agerade för att ge Cementa respit i 8 måna-
der vilket var positivt men långt ifrån tillräckligt.

Vi har nu ett viktigt och nödvändigt fortsatt påverkansarbete – viktigt för måleri-
branschen och vår sektor men även för hela näringslivet – för att skapa rättssäkra 
tillståndsprocesser, bra investeringsklimat och en fortsatt satsning på affärsdrivna 
hållbarhetsprocesser.

Måleriföretagen har som en av sina prioriterade frågor i sin verksamhetsplan att 
utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har till exempel ett nära samarbete med Sveriges 
Färg och Lim Företagare (SVEFF) där vi på kort och lång sikt verkar för att våra 
respektive medlemsföretag ska få så bra förutsättningar som möjligt i sitt hållbarhets-
arbete.

Måleriföretagen har flertalet medlemsföretag som arbetar aktivt med hållbarhets-
frågorna som en naturlig del av hela sin verksamhet och en viktig del för branschens 
fortsatta utveckling är att dela goda erfarenheter inom detta område. 

Hösten innehåller även ett antal årsmöten i våra regioner och det är i sin tur upptak-
ten till vår kongress som går av stapeln den 28 januari 2022 i Stockholm. Vi har även 
inlett vårt brutna verksamhetsår den 1 september med en gedigen verksamhetsplan 
som visar att vi är väl rustade för våra uppdrag.

Vi fortsätter slutligen vårt fokuserade arbete på att skapa de bästa tänkbara 
förutsättningarna för att locka fler ungdomar till vår fantastiska bransch. Måleribran-
schens Yrkesnämnd (MYN) utökar samarbetet med Byggbranschens Yrkesnämnd 
(BYN) och tillsammans ska vi bland annat jobba för att locka fler skolungdomar till 
branschen.

Det blir en intensiv höst och vi på Måleriföretagen är laddade med energi för att 
tillsammans med våra medlemsföretag och engagerade huvudmän i hela landet möta 
våra spännande utmaningar. Nu håller vi bara tummarna för att återgången till det 
normala står nära för dörren i alla avseenden!

En spännande höst med 
många utmaningar

PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige
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Tikkurila har genom sina varumärken Alcro 
och Beckers inlett ett samarbete med den 
svenskutvecklade återvinningsappen 
Bower. Det nya samarbetet innebär att de 
som pantar produkter från Alcro eller 
Beckers tjänar dubbla Bower-poäng i 
appen. Varje poäng kan omvandlas till 
kontanter eller skänkas till välgörenhet.

– Vi har länge haft ett stort miljöfokus. 
Våra produkter ska inte bara hålla en 
perfekt yta länge utan också vara hållbara 
för vårt samhälle. Vi var till exempel den 
första färgtillverkaren som fick våra pro-
dukter Svanenmärkta och i dag är 99 
procent av våra färger vattenbaserade, 
vilket är bra både för miljön och den som 
ska måla. Tillsammans med Bower stärker 
vi vårt miljöarbete ytterligare genom att 
erbjuda en tjänst som uppmuntrar till att 
återvinna förpackning-
arna på rätt sätt, 
säger Anna 
Björklund, 
marknads-
direktör 
på Tikku-
rila.

Foto: Jessica Jeppsson.

EU-projektet 
Fossilfritt 2030 
– Rena resan 
Under våren har Örebros cyklister fått 
färgglada cykelbanor med hjälp av konst-
närerna Jessie Unterhalter och Katey 
Truhn från Baltimore, USA. De har tagit 
fram designen på distans och markmål-
ningarna har sedan realiserats och 
utförts på plats av konstnären Anya 
Blom och markmålningsföretaget Stre-
etworks.

Markmålningarna är en del av EU-pro-
jektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som 
drivs av Region Örebro län. Trafikenheten 
och Openart på Örebro kommun har 
också deltagit i samarbetet.

Nu kan 
man panta 
färgburkar 
– från Alcro och Beckers

Jonas Karlsson tar över  
som Caparols nya vd
Det har gått 14 år sedan Bengt 
Jacobson klev in som vd för Caparol i 
Sverige. Nu är det dags att ta ett kliv 
tillbaka efter en över 30 år lång karriär 
inom färgbranschen. Ersättaren är den 
före detta försäljningschefen, Jonas 
Karlsson.

DAW Nordic AB, mer kända som 
Caparol, är en av Sveriges största 
färgtillverkare. 
Det svenska 
bolaget grun-
dades 1918 i 
Göteborg och är 
sedan ett antal år 
tillbaka en del i en  
av världens 
största familje-
ägda färgkon-
cerner, DAW. Jonas Karlsson

Hjärnvänliga 
arbetsplatser
I ett antal kortfilmer som åtföljs av 
diskussionsfrågor som kan användas i 
arbetsgruppen har Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK har tillsammans med Pre-
vent tagit fram ett material som handlar 
om att göra arbetsmiljön mer ”hjärn-
vänlig”. I filmerna berättar forskaren 
Cecilia Berlin, docent i produktionsergo-
nomi på Chalmers tekniska högskola 
om hur vi tar in och tolkar information 
på jobbet i samspel med varandra, 
omgivningen och tekniken.

– Jag vill öka kunskapen om hur vår 
hjärna fungerar som bäst och hur man 
kan hjälpa hjärnan så att det går smi-
digt på jobbet. På så sätt kan vi minska 
risken att göra fel, 
tappa fokus, 
glömma bort eller 
blanda ihop saker, 
säger Cecilia 
Berlin.

Filmerna och 
diskussionerna 
finns att ta del av 
på Prevents hem-
sida. Cecilia Berlin

 Årets 
guldpenselstipendiater

2021 utsedda
Stipendiet består av ett 

guldsmycke och ett diplom som 
delas ut på studentdagen för att upp-
muntra och belöna elever som visat 
goda studieprestationer, stort yrkesin-
tresse och gott kamratskap. Guldpen-
seln är ett stipendium instiftat av Alcro 
i samarbete med Svenska Målareför-
bundet. 

Årets stipendie delas ut  
till elever från:
Alléskolan, Hallsberg
Alströmergymnasiet, Alingsås
Anders Ljungstedts Gymnasium, Linköping
Bråvalla Gymnasiet, Norrköping
De la Gardiegymnasiet, Lidköping
Distra Gymnasium, Stockholm
Dragonskolan, Umeå
Fredrika Bremergymnasiet, Stockholm
Gymnasieskolan Vipan, Lund
Herrgårdsgymnasiet Säffle
Hushagsgymnasiet, Borlänge
Jämtlands gymnasium Fyrvalla, Östersund
Kattegattgymnasiet, Halmstad
Kavelbrogymnasiet, Skövde
Kungsmadskolan, Växjö
Lars Kaggskolan, Kalmar

Magnus Åbergsgymnasium, Trollhättan
Nobelgymnasiet, Karlstad
Norrköpings Lärlingsgymnasium, 
Norrköping
Parkskolan, Stockholm
Praktiska Gymnasiet i Gävle, Gävle

Praktiska Gymnasiet, Ystad
Rekarnegymnasiet, Eskilstuna

Riksgymnasiet/Tullängsskolan, Örebro
Skärgårdsgymnasiet, Åkersberga
Skövde Praktiska gymnasium, Skövde
Strömbackaskolan, Piteå
Tullängsgymnasiet, Örebro
Törnströmska Gymnasiet, Karlskrona
Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla
Vipans gymnasie, Lund
Viskastrandsgymnasiet, Borås
Väggaskolan, Karlshamn
Westerlundska gymnasiet, Enköping

AKTUELLT



QPT 2.0
SNYGGT SMART
KVALITET PRISVÄRT

NYA SERIER FRÅN QPT 

ADVANCE | ABSOLUTE | EASY

• NYUTVECKLAD BORSTKVALITET 

• NY SÄLJANDE GRAFISK DESIGN

• ROLLERMATERIAL I FRAMKANT

• MÅNGA SMARTA KOMPLETTA SET
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Fr.v. Magnus Björklund, SFV, projekt-
chef Martin Viklander, Bruske Delér och 

platsansvarige målaren Peter Renlund, 
Bruske Delér.

Att måla fönster på ett av Sveriges största 
museum där några av statens finaste kul-
turskatter finns, är ett jobb som kräver 
planering. När fastighetsägaren Statens 
fastighetsverk vid en inventering i våras 
konstaterade att fönstren var i sämre 
skick än vad man trott, var det Bruske 
Delér Fönsterrenovering som fick upp-
draget att åtgärda dem.

– Vi har ramavtal med Statens fastig-
hetsverk så våra rutiner och dokumenta-
tion var redan godkänd sedan tidigare. 
Det gjorde det lättare att komma igång 
med arbetet, berättar projektchef Martin 
Viklander.

Tajma med vakter
Under åtta veckor har fönstren på den 
norra huskroppens södra fasad monterats 
ner och förflyttats till företagets lokaler 
i Skärholmen. Där har de renoverats och 
målats enligt konstens alla regler.

– Det är dock inte bara att plocka ner 
fönstren. Eftersom det finns mycket vär-
defulla föremål i byggnaden som kräver 
ett säkerställt klimat, så kan vi inte bara 
köra på. Där det är möjligt har vi tagit 
ner den ena fönsterbågen och låtit den 
andra sitta kvar under tiden och sedan 
gjort tvärtom. 

Han beskriver att i många av rummen 

Nytt liv till Historiska 
museets fönster
Under början av sommaren gav 
Bruske Delér fönstren på Historiska 
museet ett rejält lyft. Ett 100-tal 
fönster och karmar fick då nytt liv 
och beräknas hålla i uppåt femtio år 
till med rätt underhåll.



 MÅLARMÄSTAREN 4/2021     9

MÄSTER SPARBOOGIE 
INKLUSIVE ROLLERS | ART.NR 8996000
• SKARPARE KANTER!  
• LADDA MED MER FÄRG!  
• GENOMGÅENDE AXLAR!  
• SKYDDADE DISTANSHJUL!

WWW.MASTER.NU

Distanshjul,
placerade på 
skyddad sida

Tät ram som inte har 
penetrerade axelhål,
”läcker inte färg”

Justerskruv

Kopplingsbart 
handtag

Ulltex rollers bär 
extremt mycket färg!

Ställbara distanshjul 
med graderad skala

Extra tandhjul medföljer

Axel snäpps
loss enkelt

Genomgående 
axlar möjligör att 
rollers kan vara 
fjäderbelastade

NYHET

OBS! 1. Används i fördel till 
7017020 aluminium skaft 
2. Refill rollers 8996004

FÅ
SKARPARE 

KANTER

Välbekanta vyn från Historiska museets entré.
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Färgkoder:
Snickerierna är målade med linoljefärg  
NCS 6030-Y70R

Fasaderna är slammade med  
NCS S 2050-Y30R mot 2040-Y30R

Historiska museet:
•  Museet ligger på Narvavägen i centrala Stockholm

•  Byggnaden är uppförd mellan 1935 och 1940 och 
är ritad av Bengt Romare och Georg Scherman.

•  Historiska museets samlingar består av tio miljoner 
föremål från 10 000 år. Här finns Sveriges äldsta 
bevarade klädesplagg, vikingatida skatter, reliker, 
världsunika rustningar, madonnor och mycket mer.

Alla fönster tas till verkstaden där de 
renoveras efter behov och därefter 
färdigställs.

har de också behövt att tajma in arbetet 
med säkerhetsvakterna, för att säkerställa 
säkerheten och många värdefulla föremål 
har behövt skyddstäckas under arbetet.

Pestkyrkogård på platsen
Magnus Björklund är teknisk förvaltare 
på Statens fastighetsverk och kan berätta 
om själva fastigheten.

– Den byggdes mellan 1935 och 1940 
och var från början en militäranläggning. 
På platsen har tidigare funnits en pestkyr-
kogård, så när man byggde husen fann 
man skelett från den.

Han berättar om den vårdplan som 
ligger till grund för underhållsarbetet 
och som reglerar såväl fastighetens 
ursprungsutseende som de kulörkoder 
och material som ska användas. Med 
tanke på det långtgående förvaltaransva-
ret, är dokumentation och kvalitetssäk-
ring viktiga faktorer när det kommer till 
byggnadernas underhåll.

Digitala system
Allt eftersom arbetet har fortskridit 
så har Bruske Delér haft en tät dialog 
med kunden kring skicket på de fönster 
som renoveras och vad som ska göras. 
Genom digitala system kan varje fönster 
kartläggas och det är lätt att följa ar-
betet både för beställare och utförare. 
Vissa delar har behövt större ingrepp än 
planerat och andra mindre än vad man 
trodde från början.

– Det fanns behov av att renovera 
fönstren, men jag har sett betydligt värre. 
Och när vi började med dem insåg vi att 
det såg sämre ut vid första anblicken än 
vad det var. De är byggda av kärnvirke 
och det använder vi även när vi behöver 
byta ut vissa delar. Vi återställer dem 

alltså till ursprungsskicket och nu ska 
de klara åtminstone 45 år till med rätt 
underhåll.

Uppe på byggnadsställningen kan man 
se de färdiga fönstrens perfekta skick 
på nära håll. De ställen där fasaden har 
bättrats är inte lika påtagliga då hantver-
karnas skicklighet gjort dem snart sagt 
osynliga.

– Vi har haft två duktiga gäng som 
arbetat här på plats och i verkstaden 
jobbar andra skickliga hantverkare, 
säger Martin Viklander och nickar mot 
platsansvarige målaren Peter Renlund 
som följer med runt. Han har arbetat 
med målning och fönster i nära femtio år 
och är glad över att få utföra dessa jobb 
där kunden vill ha allting gjort enligt 
konstens alla regler.

Historiska museet är inte heller den 

enda ståndsmässiga byggnad som Bruske 
Delér Fönsterrenovering jobbar i. Refe-
renslistan är lång och just nu pågår ytter-
ligare ett stort projekt på Naturhistoriska 
riksmuseet vid Frescati, Stockholm.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson
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FÖR ETT PERFEKT SLUTRESULTAT
De stora ljusinsläppen i lägenheterna Svalan på Klädesholmen ställde höga krav 
på perfekta underlag. Ytor bredspacklade med Nordsjö Professional Sprutspackel 
grundades med Nordsjö Professional Grund+ för en jämnare insugning av färg

före avslutande målning med Nordsjö Professional 7. 
 

Ta del och inspireras av detta och fler projekt på nordsjoprofessional.se
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De anställda har hållits informerade om miljöarbetet och bjudits in att vara delaktiga. 

Bakom dörren till Alviks måleris huvud-
kontor på Ranhammarsvägen i Bromma 
får man snabbt en uppfattning om vilken 
stor samlad kompetens det finns bland 
företagets 135 medarbetare. Dekormål-
ningar och nya färgtrender blandas med 
perfekta tapetseringar och andra exempel 
som enbart kan utföras av skickliga 
yrkeshantverkare. 

I den stora ljusgården som utgör 
mittpunkt för kontorslokalerna berättar 
Daniel Andersson, vd och Anders Larm, 
chef för verksamhetsutvecklingen, om 
hur de i arbetet med att förverkliga före-
tagets mål om att bli klimatpositivt, har 
genomlyst hela verksamheten i arbetet 
med att hitta samtliga klimatbovar och 
försöka minimera dem.

– I vårt miljöarbete har vi gjort beräk-
ningar av vår klimatpåverkan och gått 
igenom allt från transporter, bilar, färg 
och spackel till maskiner, avfall, underen-
treprenör, kontor, el och kläder, förklarar 
Anders och beskriver hur de stora pos-
terna blir ordentligt genomgångna. 

Forts. på sidan 14

Under tre och ett halvt intensiva år har Alviks Måleri gjort en totalgenom-
gång av verksamhetens miljöpåverkan. Tack vare smarta åtgärder, påtryck-
ningar på leverantörer och genom att kompensera för den påverkar som blir 
kvar, är de nu klimatpositiva.

Alviks Måleri har miljön i fokus

Han fortsätter:
– De många mindre kategorierna blir 

även de genomgångna och analyserade, 
trots att de inte står för lika stor miljöpå-
verkan. Dock framgår det att allt ska med 
och vi kan inte lämna något utanför.

Ett långvarigt miljöarbete 
Redan i mitten av 90-talet påbörjades 
Alviks Måleri sin resa mot att bli ett 
klimatvänligt företag, då grundaren 
Lasse Andersson gjorde en utfästelse om 
att företaget skulle leda utvecklingen när 



TVÅHANDSBREDSPACKELBREDSPACKEL SPACKELROLLER

Anzas verktyg är lätta att använda, slitstarka och smarta. Våra spacklar 
finns i flera olika storlekar för olika stora spackeljobb. De har optimala 
grepp för ökad kontroll och är förlängningsbara för ökad räckvidd. En 
spackelroller är effektiv vid applicering av rullspackel och ger en snabb 
och jämn applicering.

SPACKLA LÄTT
OCH SMART.

Gå med i gruppen
Anza Pro på Facebook!
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det kom till att minska byggbranschens 
klimatpåverkan. De senaste fem åren har 
ambitionen varit att bli klimatpositiva 
och under de senaste tre och ett halvt 
åren har arbetet växlat upp ytterligare.

– Jag ser det som att det är vårt ansvar 
att ta reda på hur stort klimatavtryck 
vi gör och att kompensera för det. Våra 
kunder ställer också allt större krav 
och även om det är osäkert om vi 
kan räkna hem alla investeringar 
och satsningar, så vill jag att vi 
ska kunna vara stolta över det vi 
levererar på alla sätt. Att ligga 
långt fram på detta område 
gör också att vi attraherar bra 
arbetskraft, säger Daniel.

Han är tydlig med sina ambi-
tioner och när han pratar om måle-
ribranschens miljöarbete gör han klart 
att han tycker att det finns mycket kvar 
att göra. Att få färg- och spackelprodu-
centerna att redogöra för sina produkters 
påverkan har till exempel varit ett krä-
vande arbete.

– Det är långt i från alla producenter 
som har koll på sina EPD:er (miljödekla-
ration för byggprodukter, reds. anm.) och 
vi har fått trycka på hårt för att de ska ta 
fram dessa, säger Daniel.

Allt måste deklareras
Det har inte heller varit enkelt att iden-
tifiera och få grepp om alla delar i verk-
samhetens totala energipåverkan. 

– Vi måste mäta alla delar i vår påver-
kan även om vi själva inte betalar för det. 
Så om vi till exempel jobbar på ett bygge 

De fem största 
miljöbovarna i 
verksamheten

Transporter av material

Resor till och från  

arbetsplatser för  

alla medarbetare

Färg och  
spackel

Ko
nto

r

Tjänste- och servicebilar

Alviks Måleri
Företaget startades 1973 och finns idag i 
Stockholm och Uppsala

Har idag cirka 175 medarbetare totalt

2021 blev Alviks Måleri klimatpositivt

 

Till vänster:  
Anders Larm, chef för verksamhetsutveckling-
en samt Daniel Andersson, vd för Alviks 
Måleri.

så måste vi ta reda på hur mycket el våra 
maskiner drar, även om vi själva inte 
betalar för den, förklarar Anders.

Alla anställda har hållits informerade 
om hur arbetet fortlöper och de har 
bjudits in till att vara delaktiga i föränd-
ringsarbetet. Ett stort antal målare har 
blivit intervjuade och i verksamhetssys-
temen finns många möjligheter till att 
komma med förbättringsförslag, vilket 
många också använt sig av. 

Trots att verksamheten idag kan kalla 
sig klimatpositiv genom att kompensera 
med 110 procent för de utsläpp som man 
ännu inte fått bukt med, så är ambitionen 
att hela tiden bli ännu bättre och minska 
den totala påverkan. Nya elbilar köps in, 
man håller koll på när det kommer bättre 
material och färgprodukter och arbetet 
med att minska avfallet och materialåt-
gången pågår ständigt.

– Vi har satt upp förbättringsmål och 
följer upp dem allt eftersom. Vi börjar 
med lågt hängande frukt och tar oss an 
lite svårare delar efter hand, säger Anders 
och Daniel nickar medhåll:

– Det här miljöarbetet kommer vi 
fortsätta med, det finns inget annat alter-
nativ, slår han fast.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson



Nyhet! 
Måla med omtanke.

Delvis  
biobaserad*
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Inomhusfärg

*En del av ingredienserna som används i färgen har 
framställts från komponenter som har sitt ursprung i 
växtriket, dvs från träd, växter eller alger. Andelen är 30% 
enl ASTM D6866-18, som anger andel biobaserat kol av 
organiskt kol.

Den återvunna plasten är av kvaliteten PIR som betyder 
Post Industrial Recycling och består av nedmalen spill 
från produktion. PIR-materialet i förpackningen kommer 
från en kontrollerad kedja, och uppfyller samma lagkrav 
på innehåll som ny plast. 

Vår senaste innovation  
Mood Care Wall är framtagen med omsorg 

och ger ett vackert matt slutresultat.
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– Vi började som ett rent markföretag 
som arbetade med stenbeläggningar. 
När vi så småningom fick lite markmål-
ningsuppdrag har vi på egen hand tagit 
fram bra färglösningar som gör att vi 
kan garantera kvaliteten på våra arbeten, 
berättar Robert Sundholm, ägare  och vd 
för företaget.

Sommaren är företagets intensivaste 
period och Robert studsar mellan de 
olika arbetsplatserna för att se så att allt 
flyter. Förutom arbetet framför operan 
som tagit några veckor att utföra, har de 

i Stockholmsområdet även ett stort jobb i 
Solna Businesspark som pågår samtidigt 
som flera andra jobb i olika delar Sverige.

– Sommaren är vår intensivaste period 
och vi arbetar mycket tillsammans med 
frilansande konst- och teaterarbetare som 
inte har fasta jobb året runt.

Inspiration från draperier
Framför operan har det växt fram ett 
mönster på marken i olika röda och rost-
röda toner. Arkitekten har tagit inspira-
tion från draperierna framför scenen och 

På Gustav Adolfs torg framför 
Kungliga Operan i Stockholm har det 
under sommaren skapats en plats 
som ska locka människor, istället 
för att vara en bullrig trafikplats.  
De stiliserade markmålningarna  
som knyter ihop miljön med  
operans verksamhet, har utförts  
av Streetworks som specialiserat  
sig på denna typ av jobb.

De sätter färg 
på stadens 
gatorStiliserade ljudvågor och operans röda 

draperier har inspirerat arkitekten.

Robert Sundholm gillar att jobba tätt 
tillsammans med arkitekter och 
formgivare. Här tillsammans med 
Ulrika Petzelius från Arkitektbyrån AJ 
Landskap.
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Robert Sundholm
Bakgrund:  Anläggningsarbetare/företagare

Bästa med jobbet: Få jobba kreativt och vara med 
och påverka utformningen av platser där människor 
trivs och vill vara.

Favoritkulör: Skogsgrön

Fritidsintressen: Träning, musik och snickra på 
huset.

Oanad talang: Haha, oväntat musikalisk kanske, 
spelar de flesta instrumenten.

låtit stiliserade ljudvågor bilda mönster 
tillsammans med dem.

Berhane Gebremicael och Kaj Primus 
arbetar tillsammans med att lägga ut 
mönstret på den stora asfalstplanen. 
Berhane är utbildad inom GIS-teknik och 
kartritning och Kaj arbetar annars som 
smed och kulissbyggare på Stadsteatern. 
De gör ett noggrant och tidskrävande 
arbete när de mäter upp kontrollpunk-
terna och för över mönstret till underla-
get. Själva målningsarbetet utförs sedan 
i flera steg för att till slut låta mönstret 
träda fram i sin helhet.

– Färgerna vi använder är uv-bestän-
diga och håller i evigheter vilket stämmer 
med att vi alltid försöker ha ett hållbar-
hetstänk i det vi gör. De har en kort öpp-
ningstid och etsar sig fast i underlaget, 
berättar Robert Sundholm.

Verktygslåda för arkitekter
Han berättar hur han alltid har haft ett 
intresse för färg, form och konst. Att 
hans företag har fått den här inriktningen 
gör att han får förena sitt hantverkskun-
nande med att arbeta tillsammans med 
arkitekter och formgivare för att skapa 
miljöer som människor trivs i.

– Tanken är att vi ska erbjuda en verk-
tygslåda för arkitekter och landskapsar-
kitekter, så att vi kan genomföra deras 
visioner. Det är viktigt att våra anställda 
har känsla för det kreativa och aldrig 

tummar på kvaliteten, säger han. Och 
som av en händelse kommer Ulrika Petze-
lius från arkitektbyrån AJ Landskap förbi 
för att se hur arbetet fortskrider. Det är 
hon och hennes kollegor som bestämt hur 
torget ska se ut. 

– När det gäller just den här platsen 
så är ambitionen att skapa ett torg som 
människor vill vistas på, genom att 
använda enkla medel, förklarar hon.

En flyttbar scen, genomtänkt belysning 
och mobila sittmöbler har fått göra 
Gustav II Adolf sällskap där han sitter på 

sin häst och blickar i riktning mot slottet 
som ligger tvärs över Stockholms ström.

– Vi har redan märkt att det lockar mer 
människor, konstaterar hon.

Ett par veckor efter att arbetet påbör-
jades invigdes torget av kulturminister 
Amanda Lind och Stockholms trafikbor-
garråd Daniel Helldén (MP) och arbetet 
slutfördes enligt tidsplanen.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson/Privata

Stockholm Streetwoorks har 
även gjort färgstarka 
markmålningar i det 
expansiva området Solna 
Businesspark, strax norr om 
Stockholm.
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Stina Bichsel, Praktiska gymnasiet i Gävle
– Det var väldigt roligt att få Guldpenseln och 
det blev som ett bevis på att jag har gjort allt 
jag kan för att prestera bra. Jag började med 
en stylistinriktning först på gymnasiet, men 
där trivdes jag inte och bytte till bygg, med 
måleri-inriktning där jag har trivts jättebra. 
Just nu har jag jobb på en måleributik 
månaden ut och hoppas på att få ett fast  
jobb när jag tagit mitt körkort.

Motivering: 
”Stina har genom åren på byggprogrammet 
med inriktning måleri visat att hon tagit till sig 
kunskap som hon sedan praktiskt kunnat visa 
upp med pålitlighet och precision. Stina har också visat att hon är en god 
kamrat och ger gärna en hjälpande hand där det behövs”.

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.

Målarelever som presterat på topp
När byggprogrammens målarelever tog examen 
innan sommaren var det 37 av dem som fick ta 
emot Alcro Guldpenseln för sina prestationer i 
skolan.  
– De här eleverna är verkligen goda ambassadörer 
för branschen och visar att de har gjort extra bra 
ifrån sig, både när det gäller yrkeskunskapen, 
studiemotivation och kamratskap, säger Jesper 
Kedjevåg, målerilärare på Kungsmadsskolan i Växjö.

Under 19 år har Guldpenseln delats ut till elever som ut-
märkt sig som särskilt ambitiösa inom landets måleriut-
bildningar. Utmärkelsen är tänkt att vara ett sätt att främja 
duktiga, blivande målare på landets måleriutbildningar och 
i år var det 37 elever som fick ta emot diplomet och smycket i guld.

– Det är verkligen roligt att vara med och lyfta våra blivande yrkes-
målare på detta sätt. Det lyfter i sin tur måleriyrket och branschen i 
sig. Att bli belönad med Guldpenseln är en fin merit att ha med sig när 
man ska ta klivet ut i arbetslivet, säger Therese Skoglösa på Alcro.

Oftast lätt att välja
En av dem som har varit med sedan priset instiftades 2003 är Jan Sjö-
ström från Lars Kaggskolan i Kalmar. Han har bara missat en nomi-
neringsperiod och det var till följd av att skolan bytt mejladresser och 
förfrågan gick till den gamla adressen.

– Guldpenseln är ett jättefint kvitto på att de här eleverna har pre-
sterat extra bra. Av de 18 elever som jag nominerat genom åren är 15 
fortfarande aktiva och duktiga målare. Fyra av dem driver också egna 
företag, berättar Jan Sjöström.

De elever som Målarmästaren har pratat med berättar alla om 
hur glada de blivit över att ha blivit premierade för sina prestationer. 
Att det är ett viktigt pris, som lyfter lite extra kan även Sofia Hallin, 
lärare vid Skövde Praktiska gymnasium bekräfta.

– Jag såg på min elev hur rörd hon blev när hon fick veta att det 
var hon som skulle få priset och jag vet att det har betytt jättemycket 
även för de andra eleverna som jag nominerat. Oftast är det inte så 
svårt att välja vem man ska nominera, då det brukar vara någon som 
sticker ut lite extra, säger hon.

Bara till den som förtjänar
Jesper Kedjevåg, målerilärare vid Kungsmadsskolan i Växjö, har till-
sammans med sin kollega delat ut priset under de senaste 13 åren och 
poängterar att priset bara ska delas ut om det är någon som verkligen 
förtjänar det.

– Oftast finns det minst en elev som passar för att bli utvald, men 
det har hänt att vi inte har haft någon lämplig kandidat och då har 
vi kommit fram till att vi inte ska nominera någon. Det som är extra 
roligt är att eleverna oftast inte vet om att Guldpenseln finns, vilket 
gör att de blir väldigt överraskade när de får det.
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Erik Fröjd, Kungsmadsskolan i Växjö
– Jag visste inte ens att utmärkelsen 
fanns, så jag blev jätteförvånad när 
jag fick veta att jag fick den när jag 
tog studenten i somras. Jag har vetat 
att jag ville bli målare sedan jag 
gjorde min praktik på Sandå här i 
Kosta där jag bor, när jag gick i 
åttonde klass. Sedan dess har jag 
sommarjobbat där och nu har jag fått 
fast jobb och stormtrivs med 
kollegorna och arbetsuppgifterna. Det 
bästa med jobbet tycker jag är att se 
det färdiga resultatet och se hur 
nöjda kunderna blir. Och att inget jobb är det andra likt.

Motivering: 
”Erik Fröjd har uppvisat mycket goda studieresultat i samtliga kurser 
inom programmet. Under sin gymnasieutbildning har Erik alltid visat 
stort intresse och ansvar för sin utbildning och tagit sig an utmaning-
ar som kommit på vägen och löst dem på bästa möjliga sätt. Förutom 
goda studieresultat har Erik tagit ansvar för klassen och varit en bra 
förebild för utbildningen och varit en god kamrat i klassen med en 
positiv inställning till studier och yrket. Erik har haft förtroendeupp-
drag som elevskyddsombud och varit utbildningens elevrepresentant i 
programråden. Erik gör nu sin andra APL-runda på Sandå måleri i 
Kosta, där han har fått fina lovord samt fått arbeta vid skollov. Erik 
har visat upp goda färdigheter i yrket när det gäller planering, 
ansvarstagande och utförande av måleriuppgifter. Han har stor 
nyfikenhet och vill gärna lära sig mer och fördjupa sig inom yrket. 
Med denna motivering tycker jag att Erik Fröjd är synnerligen värd 
utmärkelsen guldpenseln.”

Sandra Molander, Lars Kaggskolan i Kalmar
– Jag har alltid tänkt att jag vill skaffa 
mig ett praktiskt yrke och alltid haft 
intresse för att måla. Min farbror är 
målare så jag visste en del om jobbet 
innan jag började skolan. Det allra 
roligaste tycker jag är att möta 
människor och se hur fint det blir när 
man har gjort något från grunden. Jag 
har fått jobb på Deurells måleri i 
Färjestaden och trivs jättebra. Tanken 
är att jag ska ta gesällen framöver. 

Motivering: 
”Sandra har under sina 3 år på skolan 
visat ett stort intresse för hantverket måleri. Samtliga moment och 
kurser har givit de bästa omdömen och betygen är av högsta valör. 
Sandra har skött sina studier väl såväl inom yrkesämnet, som inom 
gemensamma ämnen.”

Sofia Jansson, Skövde Praktiska gymnasium
– Jag visste att jag ville gå en praktisk 
utbildning i gymnasiet och fastnade 
för måleriet och tyckte att det var 
intressant och passade mig. Just nu 
är jag dock tveksam till om jag ska 
satsa på att jobba som målare utan 
tänker att jag ska jobba i en annan 
bransch. Men vem vet, kanske 
kommer jag tillbaka i framtiden.

Motivering: 
”Eleven har utmärkt sig genom ett 
genomgående starkt arbete i skolans 
alla kurser från år ett till åk 3. Extra 
starkt har eleven visat sina prestationer genom ett mycket väl 
genomfört och bra presenterat gymnasiearbete. Dessutom har eleven 
alltid varit den goda kamraten och visat sitt intresse för yrket.”

Guldpenseln
Guldpenseln är ett stipendium instiftat av Alcro i stolt samarbete 
med Svenska Målareförbundet. Stipendiet instiftades 2002 med 
syftet att uppmuntra duktiga, blivande målare och delas ut årligen 
till elever som visat goda studieprestationer, stort yrkesintresse och 
gott kamratskap vid gymnasieskolornas målarutbildning.

 
EN-KOMPONENTS 

GOLVFÄRG FÖR GARAGET
GARAGE • CARPORT • HEMMET • INDUSTRI 

Golvfärg 1K Garage
• Diffusionsöppen
• Kemikaliebeständig
• Kulörbeständig
• Både inom- och utomhus

Tillsammans med Hagmans Golvfärg 1K Golvfärg 1K och  
Hagmans Golvfärg EP-VGolvfärg EP-V täcker Hagmans nu alla  alla  
behovbehov som finns vid målning av alla sorters golv, både 
hos proffs och hos hemmafixare. 

Läs mer på hagmans.se
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Flügger inviger ny 
spackelfabrik i Bollebygd
Nyligen öppnade Flügger sin nya spackelfabrik i Bollebygd och nu är de  
2 500 kvadratmetrarna fyllda med en ny automatiserad produktions- 
anläggning.

– Den nya anläggningen har den absolut senaste tekniken och har tre-
dubbel kapacitet jämfört med den tidigare som också låg i Bollebygd.  
Den här ligger också i anslutning till vår distributionsanläggning vilket  
ger en helt integrerad verksamhet, berättar David Wendell som är chef  
för den nya fabriken.

Att bygga en ny fabrik för spackelproduktionen är ett led i det konsolide-
ringsarbete som Flügger har gjort under de senaste två åren. Det förra 
steget var att flytta färgproduktionen till företagets fabrik i danska Kolding.

För att möta ett stort behov hos kunderna startade Andreas 
Plym på Färgprodukter ett servicecenter för färgsprutor och 
annan måleriutrustning. Nu ökar antalet maskiner som 
kommer in för en ”hotellvistelse” och service stadigt. Med 
hjälp av en digital plattform vet kunderna också exakt var 
utrustningen finns.

– Jag hade kontakt med två stora måleriföretag här i Malmö 
som undrade om inte jag kunde erbjuda uthyrning och service 
av måleriutrustning. När sedan ett tredje företag hörde av sig 
om samma sak, kände jag att det fanns en efterfrågan som 
behövde mötas, berättar Andreas Plym, som driver färgleveran-
törsföretaget Färgprodukter.

Nästa problem, som delvis var kopplat till det första, var att 
många måleriföretag hade svårt att förvara maskinerna, sär-
skilt under längre ledigheter. Det var för vanskligt att låta dem 
vara kvar på byggena med tanke på stöldriskerna. Många 
företag vittnade också om att de hade dålig koll på sin maskin-
park, då de flyttades mellan byggen och andra jobb, utan att 
detta registrerades någonstans.

SKAPADE EN HELHETSLÖSNING
Andreas gjorde då en helhetslösning på alla dessa dilemman 
genom att skapa ett servicecenter. Han lät bland annat 
utveckla en digital plattform där varje maskin registrerades 
med hjälp av en unik kod, hämtade in dem när de inte skulle 
användas på ett tag samt lät serva, reparera och rengöra dem 
under tiden som de förvarades i ”hotellet”. 

– Vi har sedan egna chaufförer som kör ut dem till arbetsplat-
serna, vilket gör att man inte behöver ha en massa mellan-
händer för transporterna. Chauffören och målaren har direkt-
kontakt med varandra, vilket förenklar hanteringen.

Andreas har fått frågan om att utöka tjänsten till andra delar  
av landet, men tycker att han har tillräckligt omfångsrik  
verksamhet som det är. Han välkomnar dock gärna andra  
i branschen att följa hans exempel.

– Mitt mål är inte att expandera, utan jag brinner för att 
utveckla branschen och föra den framåt. Jag såg ett problem 
och det är otroligt roligt att ha hittat en lösning på det. Jag 
tycker dock att det är konstigt att ingen har tänkt på det förut.

Han driver hotell för måleriutrustning

Varje maskin registre-
ras, servas och rengörs 
när de checkas in i 
hotellet.
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Mirka® LEROS-S
Kom närmare. 

www.mirka.com/mirka-leros

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
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I flera år har Sätt färg på målat i staden 
tillsammans med konstnärer, både lo-

kala och internationella och alltid 
tillsammans med sina deltagare 
som utbildar sig till att bli yrkes-
målare. Under våren pågick en 
sista intensiv period för att berika 
stråket med ytterligare verk inför 
invigningen.

Allt började med en tävling
”21 km konst” kom igång or-
dentligt under 2017 med den 
internationella konsttävlingen 
“Gothenburg Art 21”. Där kunde 
vem som helst över hela världen 

skicka in ett bidrag och alla i hela världen 
kunde vara med och rösta. Totalt inkom 
fler än 500 unika bidrag och fler än 35 000 
röstade. Av samtliga bidrag gick de 21 med 
flest röster vidare till en specialutnämnd 
jury bestående av konstnärer, stadsplane-
rare, arkitekter, unga från de nordöstra 
stadsdelarna och personer ur den egna 
verksamheten. Tillsammans valde de ut 
tio guldvinnare och två diamantvinnare. 
Guldvinnarnas bidrag har sedan dess 
målats upp ett efter ett av deltagarna som 
utbildar sig till yrkesmålare. Under hand-
ledning av antingen någon av Sätt färg på:s 
måleriinstruktörer eller en konstnär, har 
de fått lära sig grunderna i dekorativt må-

leri på detta sätt. De två diamantvinnarna 
har istället fått chansen att komma till 
Göteborg och själva måla upp sina verk. 

Verk bortom tävlingen
Sedan 2017 har fler och fler konstverk 
målats upp i stråket och inte bara verk 
från konsttävlingen utan många andra av 
både lokala, nationella och internationella 
konstnärer. Under våren var det konst-
närerna Anna Brag, Amanda Karlsson, 
Onofrio Chillemi, Hanna KL och Kim 
Demåne som skapade de sista verken inför 
invigningen. Och så deltagarna förstås. För 
första gången någonsin har några deltagare 
fått i uppdrag att ta fram ett konstnärligt 
bidrag var som de därefter ska måla upp 
som markmålningar i stråket. Det är inom 
projektet ”Vad vill du säga till världen?” 
ett av flera jubileumsprojekt som Sätt färg 
på driver. Där har unga i grundskolan fått 
svara på frågor om hur de ser på framtiden, 
hur det kommer att vara här om 100 år, 
vad de ser mest fram emot, vad de kanske 
är oroliga för och framför allt – vad vi 
kan göra för att skapa en så bra värld som 
möjligt i framtiden. Barnens ord har del-
tagarna Jonatan, Lukas och Amanda fått 
skapa varsina gestaltningar av, som de i 
maj målade upp i stråket.

Lilian Paunovic Olsson

”Sätt färg på Göteborgs” 
konstsatsning invigd

Efter flera års arbete invigdes konstsatsningen ”21 km konst” i samband 
med Göteborgs 400-årsjubileum den 4 juni. Hela den 21 kilometer långa 
konststräckan löper mellan Kulturhuset Blå Stället i Angered och Röda 
Sten konsthall vid Klippan. Sträckan är kantad av muralkonst på både 
väggar, tunnlar och på gatan. 

4 snabba med Erling...
Ett av delmålen för Sätt färg på Göte-
borg har ju varit att inviga cykelstråket 
”21 km konst” i samband med att sta-
den firade sin 400-årsdag. Vad händer 
nu med satsningen Erling Zandfeld, 
Måleriföretagen, verksamhetschef för 
Sätt färg på.
– Vi fortsätter på samma sätt framöver 
och fyra av deltagarna har valideringar 
till byggnadsmålare inom kort, de övriga 
ska valideras i februari. Vi har en basfi-
nansiering under de kommande två åren 
och fortsätter även med att söka bidrag 
ur olika fonder och stiftelser för att 
kunna jobba med olika projekt.

Kan du ge något exempel?
– Vi väntar besked på om vi får medel för 
att starta en utbildning i rostskydd, där 
man även lär sig metoder för så kallad 
”coolroofing”, vilket bygger på en idé 
som ursprungligen kommer från Nobel-
pristagaren Steven Chu. Det är stort både 
i USA och Frankrike till exempel och 
handlar om att man lägger ett coating-
lager med värmereflekterande material 
på stora tak för att slippa kyla ner inom-
husmiljöerna. Detta är väldigt ener-
gisparande. Om vi kan starta kommer 
projektet vara kopplat till forskare både 
på Chalmers och SMHI. I Sverige är 

det inte så stort ännu, därför kommer 
målarna att även lära sig rostskydd och 
brandskydd och när metoden blir större i 
Sverige är de redan redo att börja arbeta 
med den.

Kan du berätta något extra roligt om 
verksamheten?
– Tidningen Vagabond utsåg nyligen 
Göteborg till en av världens bästa resede-
stinationer. Ett av de tio skälen till detta 
var vårt cykelstråk med ”21 km konst”.

Lo Bäcklinder

Erling Zandfeld.
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BYT FRÅN FÄRDIGBLANDAT TILL PULVERSPACKEL
- TÄNK PÅ VÅR MILJÖ OCH DIN HÄLSA! 

FÖRDELARNA ÄR MÅNGA

• INNEHÅLLER INGA FARLIGA KONSERVERINGSMEDEL

• EN MILJÖSMART PAPPERSFÖRPACKNING

• SJUNKER INTE, KORTA TORKTIDER INNEBÄR
   FÄRRE SPACKLINGAR OCH MIL

• SIST MEN INTE MINST - VARFÖR 
  TRANSPORTERA RUNT VATTEN!? 

VARFÖR TRANSPORTERA 
OCH LAGERHÅLLA VATTEN?  

Fråga efter ARDEX. Finns i fackhandeln, nära dig!                                         

Annons Målarmästaren september 2021.indd   1Annons Målarmästaren september 2021.indd   1 2021-08-25   09:28:592021-08-25   09:28:59



  MÅLARMÄSTAREN 4/202126  

Samling, registrering och uppvärmning ägde rum klockan 09.00 
och det var många glada återseenden efter drygt 16 månader i 
”karantän” så det fanns mycket att gå igenom. Uppiggande 
lunch serverades innan det var dags för lagen att gå ut till res-
pektive hål och ”shot gun”-start. Den individuella tävlingen av-
gjordes enligt slagspelsregler – det vill säga banans par och 
maximalt fem slag. 

Varje lottad boll utgjorde även ett lag där de två bästa resultaten 
på varje hål räknades ihop enligt poängbogey-reglerna.

Måleriföretagens projektledare Tina Engelin och externa täv-
lingsledaren Joakim Kumlin stod för arrangemanget. Specialtäv-
lingarna – ”Närmast hål” avgjordes på hål 4 där det var cirka 
115 meter från tee till flaggan, ett vattenhinder längs hela hö-
gersidan samt kraftig motvind, så det gällde att välja rätt klubba. 
Närmast flaggan kom Peter Spännare från Sandå Uppsala AB. 
”Long Drive”, hölls på hål 10 och lycklig vinnare blev Fredrik 
Olausson från Alcro.

I individuella tävlingen var det Ambjörn Karlsson, Pitedalens  
Måleri, som lyckades pricka in dagsformen bäst och gick runt på 

netto 67 slag. Tvåa blev Fredrik 
Hagström, Hållbart Måleri AB, 
netto 72 slag. Trea blev Anders 
Jansson, Sandå Sverige AB, på 
netto 73 slag.

I och med Ambjörns vinst så 
lämnar pokalen region Mitt 
och landar i region Norr.

Efter golfrundan avgick chart-
rade bussar till The Winery 
Hotel där middag och prisutdelning hölls. Under middagen un-
derhöll magikerna Brynolf och Ljung vilket var väldigt upp-
skattat.

Ett stort tack till Tikkurila, som var medarrangör denna golfdag 
och bistod med generöst prisbord, middag och trevlig service 
längs banan.

Per Hansson

Måleriföretagen Masters:

Ambjörn blev årets mästare i golf

Den 19 augusti var det återigen dags för Måleriföretagen Masters 
efter den pandemi som kom emellan. Tävlingen avgjordes på 
Österåkers GK och spelades på banan ”Öster by Stenson”, som 
rankas bland de tio bästa i Sverige och var en riktig utmaning.  
70 personer kom till start och varken humör eller väder var  
det något fel på.

Resultat Individuellt
Ambjörn Karlsson, 67 slag
Fredrik Hagström, 72 slag
Anders Jansson, 73 slag
Per Hansson, 74 slag
Kenneth Lindell, 74 slag

Resultat Lagtävlingen
1. Ambjörn Karlsson, Tim Olofsson, Bengt Persson
2. Peter Jonas, Magnus Åkerblom, Per Hansson

3. Fredrik Hagström, Hans Rydberg, Alexander Ringnell
4. Conny Holmgren, Ted Edin, Juha Flytström
5. Peter Remse, Mikael Bascuas, Peter Fredriksson
6. Joakim Ottersten, Sonny Bäckfalk, Robin Johansson
7. Juha Reinikainen, Kenneth Lindell, Bengt Kindlund
8. Kim Ohlsson, Tommy Wallin, Petri Saarenpää
9. Mikael Rydberg, Anders Jansson, Rolf Karlsson
10. Jonas Danielsson, Fredrik Brokmark, Magnus Hansson

Magnus Åkerblom, 
till höger, gjorde 
eagle på hål 9.

Till vänster ses Peter 
Jonas tillsammans 
med grabbarna 
Brynolf och Ljung 
som underhöll efter 
middagen.

Hela gänget från Tikkurila färg samt Tina 
Engelin, projektledare hos Måleriföretagen i 
mitten.

Dagens gladaste. Ambjörn  
Karlsson som gick runt den 
knixiga banan på netto 67 slag.



Denna dag är du som medlem med och fattar viktiga  
beslut som påverkar framtidens måleribransch. 

Förutom de sedvanliga kongressförhandlingarna så är 
dagen och kvällen fullspäckad med spännande gäster, 
föreläsningar, debatter och massor med annat kul. 

Under kvällen beger vi oss till Clarion Sign där det 
bjuds på högklassig underhållning och smaklökarna ska 
självklart få sitt i form av en lika högklassig middag. 

FÖRELÄSARE
Under dagen kommer du att få chansen att lyssna till 
några mycket inspirerande personer. Anna Bellman leder 
och modererar kongressen, Janne Andersson ger dig tips 
om hur du bygger vinnande team, Alexandra Laurén är 
expert på branschens utmaningar inom hållbarhet och 
innovation och Svante Randlert ger dig sina bästa tips 
om hur du blir medarbetarnas och kundernas första-
handsval. Till höger hittar du mer information om dem. 

INBJUDAN HAR GÅTT UT
Inbjudan till Kongress 2022 finner du i din mejl-inkorg. 
Om du inte hittar din inbjudan, besök maleriforetagen.se 
där en länk till inbjudan finns tillgänglig.

Vid frågor eller funderingar, kontakta Tina Engelin,  
huvudansvarig för Måleriföretagens Kongress 2022 på 
tina.engelin@maleriforetagen.se eller 010-48 49 533. 

Sista anmälningsdag: 26 november 2021

Nu är det äntligen dags att anmäla sig 
till en av Måleriföretagens absolut 
största höjdpunkter – Kongressen! 
Kongressen har temat ”Framtidens måleribransch” 
och går av stapeln den 28 januari på Konserthuset i 
Stockholm och inbjudningarna är utskickade.

Vi ses i Stockholm den 28 januari. Varmt välkommen!

SVANTE RANDLERT
Svante är föreläsare och rådgivaren som 
knyter ihop säcken och ger dig tipsen och 
råden på hur du som arbetsgivare blir 
medarbetarnas och kundernas första-
handsval. Han ger er inspiration samt 
verktyg för vad du som ledare behöver 

göra idag, för att du och dina medarbetare 
ska prestera bättre tillsammans imorgon.

ALEXANDRA LAURÉN
Alexandra är vice vd på Skanska och sitter  
i koncernledningen med ansvar för Hus,-  
Affärs- och projektutveckling med ansvars-
områden som hållbarhet, innovation och 
grön betong. Det gör henne till en nyckel-

person när det gäller sektorns och måleri-
branschens utmaningar dessa områden.

JANNE ANDERSSON
Janne är förbundskapten för Sveriges herr-
landslag i fotboll och kommer att dela med 
sig av sina tips om hur man bygger ett 
riktigt bra team. Lyssna till en ovanligt 
prestigelös ledare som kommer ge er 

konkreta råd på hur ni ska lyfta arbets-
gruppen.

ANNA BELLMAN
Anna är en inspirerande och erfaren mode-
rator, föreläsare och kommunikationsex-
pert. Som en av Sveriges mest anlitade 
moderatorer kan vi alla känna oss i trygga 

händer. 

Dags att anmäla sig 
till Måleriföretagens 
Kongress 2022!
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Hallå där, Ellen Norman! Du är ny kommunikations-
chef på Måleriföretagen och klev nu i augusti in i 
din nya roll. 
Vad ser du mest fram emot med att börja hos Måleriföretagen?
– Att få lära känna mina nya kollegor och medlemsföretagens representanter 
för att tillsammans jobba vidare med frågor som är viktiga för våra med-
lemmar. Även att få fortsätta utvecklas i en organisation som ligger i fram-
kant, både vad gäller viljan att digitalisera men också att verka för det 
professionella måleriet i Sverige.

Vad har du gjort tidigare, innan du började arbeta för Måleriföretagen?
– De senaste åtta åren har jag varit kommunikatör på Byggföretagen och 
varit ansvarig för kommunikationen på Byggföretagen i öst, Stockholms 
Byggmästareförening och Byggbranschens Utbildningscenter. Jag har främst 
arbetat med webb, sociala medier, foto, film och text – en väldigt bred tjänst 
med andra ord.

Vad har du för förväntningar när du nu kliver in i din nya roll?
– Jag tar med mig erfarenheterna från Byggföretagen och ser fram emot att 
få driva Måleriföretagens kommunikationsarbete vidare, främst det digitala. 
Bygg- och installationssektorn är en spännande sektor som alla påverkas av. 
Därför känns det extra roligt att vara kvar inom sektorn och nu få verka för 
Måleriföretagens medlemmar.

Åter dags för möte i Framtidsgruppen
Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för 
chefer i måleribranschen. Programmet, som riktar sig till dig 
som är i företagsledande befattning eller liknande, har funnits i 
många år och är mycket populärt. En del av deltagarna i Fram-
tidsgruppen är nya i chefsrollen och andra har varit med under 
flera år. Under våra möten vill vi inspirera deltagarna att ut-
veckla sina egna företag för att möta framtida krav i sina verk-
samheter och innehållet bjuder på intressanta föreläsningar 
och utmanande gruppuppgifter. Innehållet i Framtidsgruppens 
träffar är fristående, balanserat och ska passa alla – oavsett 
var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befatt-
ning man har. I år bjuder vi in till två centrala träffar, en på 
hösten och en på våren.

Under höstmötet blickar vi framåt – vad blir viktigt för ledare i 
måleribranschen efter pandemin?

Ett och ett halvt år har gått sedan senaste träffen i nätverket 
och under denna tid har många företag varit tvungna att för-
ändra sin verksamhet, anpassa sina arbetssätt och planera för 
att möta de utmaningar som pandemin fört med sig. Vissa jobb 

har försvunnit helt, andra har förändrats och en del nya har till-
kommit. Världen har förändrats och frågan är om den någonsin 
kommer att se ut som den gjorde innan pandemin – eller om vi 
ens vill det? 

Under höstmötet kommer Framtidsgruppen under ledning av 
tre välmeriterade föreläsare att diskutera ledarskap och hur re-
lationen till arbetet förändrats till följd av pandemin. Genomgå-
ende tema är hur chef och medarbetare påverkas av hemarbete 
eller när hemarbete är omöjligt under pågående pandemi. Vad 
har vi lärt oss? Hur möter vi medarbetarnas förväntningar, 
känslor och hur stärker man teamkänsla och engagemang? Vi 
kommer också att titta närmare på om kundernas förväntningar 
och beteende förändrats till följd av pandemin och vilket värde 
kundupplevelser har framöver.

Denna gång ses Framtidsgruppen under två dagar på Rosers-
bergs Slott utanför Stockholm, den 16-17 november. Sista an-
mälningsdag till höstens möte är den 4 oktober. Mer information 
om programmet finns på Måleriföretagens hemsida.

Det här hittar du som medlem på webben 
Anbudsmallar

Blanketter för konsument-
entreprenader

3

3

Anställnings- och  
uppsägningsblanketter

Löneindex

3

3

Logotypen för Nöjd- 
Kund-Garanti

Aktuella rabattavtal 

3

3

Förslag till olika policys  
såsom Jämställdhet, arbetsmiljö 
och användning av servicebilar

3
Vill du bli medlem?

Är du inte medlem och funderar kring vad  
ett medlemskap kan innebära för dig? 

Gå in på maleriforetagen.se/blimedlem
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Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

125 125 125 125 125 126 128 128 128 128 128 128

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

125 125 125 125 125 126 128 128 128 128 128 128

3049
Målningsavtalet

121 121 121 121 121 121 125 125 125 125 125 125

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

Nya Xperia PRO
Xperia PRO är världens första smartphone med en 
dedikerad HDMI-ingång – så att användarna kan 
förbättra sitt arbetsflöde genom att ansluta enheten 
till en Alpha-kamera eller någon annan kamera med 
HDMI-ingång och få en 5G-datalänk för att sända 
video i realtid. Genom kompatibla livestreaming- 
applikationer från tredjepart kan Xperia PRO strömma 
videoinnehåll från en kamera som är ansluten till 
HDMI-ingången till en RTMP-server eller direkt till 
populära sociala medieplattformar. HDMI-ingången 
kan också förvandla enheten till en högkvalitativ 
6,5-tums 4K OLED-skärm. Den nya Xperia PRO 5G- 
enheten har ett rekommenderat pris på 24.990 SEK.

Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5-modellen har en innovativ interiördesign med miljövänliga material,  
kraftfull prestanda med ultrasnabb laddning och avancerade uppkopplings- och 
förarassistansfunktioner som skapar den ultimata bilupplevelsen samtidigt som 
säkerheten är tryggad.

Kunder kan välja mellan nio exteriörfärger, inklusive fem naturinspirerade nyanser, 
exklusivt för IONIQ 5. Invändigt har den tre färgval. Man kan välja mellan två batte-
rialternativ på 58 kWh eller 72,6 kWh och två elmotorkombinationer med antingen 
endast en bakre motor eller två där en främre adderats. Alla PE-variationer ger 
enastående räckvidd och levererar en toppfart på 185 km/h. När IONIQ 5 är 
utrustad med tvåhjulsdrift (2WD) och det större 72,6-kWh-batteriet, kommer 
bilens räckvidd vara mellan 470~480 km på en enda laddning.

Nya Kia EV6
EV6 symboliserar det nya Kia-varumärket och är den första 
dedikerade elbilen som baseras nya elbilsplattformen, E-GMP.

•  2WD/AWD, nollutsläpp och räckvidd upp till 510 kilometer  
på en laddning. 

•  800V ultrasnabb laddning från 10 till 80 procent på bara  
18 minuter; 100 km på mindre än 4,5 minuter.

•  EV6 GT: 0 – 100 km/h på 3,5 sekunder och toppfart  
260 km/h.

•  Ny elbilsarkitektur ger rymlig interiör och högteknologiska 
finesser för en intuitiv användarupplevelse.

•  Avancerade förarassistanssystem och innovativ vehicle- 
to-load, V2L-funktion som förvandlar bilen till en powerbank 
på hjul.



malerifakta.se

Av branschen för branschen
Tre enkla steg  
– sedan vet du  

din lön

Nationalmuseum
Målat av Larsson Örnmark  
med linoljefärg för proffs: 
Linoljefärg kräver lite mer av måleriet –  
både i fråga om planering och hand havande.  
Vid större projekt måste beställaren kunna 
vara trygg med både målaren, produkten 
och färgleverantören. Därför jobbar vi med  
Engwall o. Claesson – när vi själva kan välja. 
(Lars Sandberg, projektledare måleri kulturmiljö,  
Larsson Örnmark) www.eoc.se
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MÄSTER DIAMOND 
MAXAD FRÅN KNOPPEN TILL BORSTSPETSEN

CAPACITY

                  ME  C
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STARK INNOVATIONSKRAFT RESULTERAR I TEKNIK I FRAMKANT

BORSTBLANDNING 
med special- 
behandlad mix 
borst. Slitstyrka  
och liten friktion

UPPBYGGNAD för varje 
specialfunktion, verkligen 
”quickpaint”

ERGONOMISK DESIGN. 
Längsta räckvidd, runt, 
ovalt, triangelformad, 
kantigt

KOPPLINGSBAR  
med ny Clic Adapter

UTAN ROSTFRITT 
rostar det inte –  
helt i plast/gummi

BESTÄLL
NU

ERGONOMI 
– TUMSTÖD
– LINJÄR KONSTRUKTION
– EASY CLIC-ON, CLIC–OFF

NYTT KONCEPT & FORMSPRÅK 
–  SVANHALSFORMEN GER EN LINJÄR FUNKTION   
 SOM MINSKAR ROTATIONEN FÖR HANDEN  
–  KNOPPENS UTFORMNING GÖR DET LÄTT ATT   
 SNÄPPA LOSS  
–  LÅG VIKT  
–  STYVHET ANPASSAD EFTER HAND- OCH KRAFT  
 I RÖRELSEN

MATERIAL RECYCLABLE DESIGN 
–  PLASTBLECK (INGEN METALL) MED KROK
    KONSTRUERAT  MED FÖRVARINGSASK (EJ ROST) 
–  KONISK – HÅLLER IHOP BORSTEN
–  MILJÖVÄNLIGT (SORTERAS UNDER BRÄNNBART)

KAPACITET & RENGÖRING 
–  SPECIALBORST
–  UPPBYGGNAD 
–  YTBEHANDLING 
–  SLITSTYRKA, LÅG FRIKTION  

WWW.MASTER.NU



Garmin utvidgar sin  
Approach-serie för golfare
Garmin lanserar tre nya golfprodukter med GPS – Approach 
S42 smartwatch, Approach S12 golfklocka samt Approach 
G12 handburen enhet – samtliga har fler än 42 000 förpro-
grammerade golfbanor runt om i världen. 
Genomgående för de nya App-
roach-enheter är att de erbjuder en 
bra batteritid, har stöd för Garmins 
klubbspårningssensorer och är 
kompatibel med appen Garmins 
Golf, vilket gör det enklare än 
någonsin att ladda upp scorekort,  
gå igenom prestationsstatistik och 
ännu mer. Audi lanserar fyrhjulsdriven 

Q4 e-tron
Q4 e-tron erbjuds i ytterligare en fyrhjulsdriven 
version, Q4 45 e-tron quattro. Dessutom tillkommer 
Q4 Sportback 40 e-tron som får längst räckvidd i 
elbilsprogrammet med 528 km. Båda modellerna är 
nu beställningsbara.

Ny soundbar från LG
LG Electronics släpper inom kort pro-
duktnyheten LG Eclair (QP5). LG Eclair 
är den mest kompakta soundbar före-
taget hittills har lanserat. Trots det lilla 
formatet levererar LG Eclair ett kraft-
fullt ljud med stöd för både Dolby 
Atmos and DTS:X. Och du kommer inte 
behöva oroa dig för att störa grannarna 
då dess subwoofer vibrerar minimalt. 
Modellen har måtten 29,6 x 5,99 x 
12,6 centimeter – en tredjedel så stor 
som LG:s tidigare minsta soundbar 
med 3.1.2-ljud och Atmos. LG Eclair 
har en elegant tygklädd oval design i 
klassiskt svart eller vitt vilket gör att 
den passar in i alla typer av modern 
heminredning.

Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se

Nya Galaxy Z Fold3 5G och 
Galaxy Z Flip3 5G
Galaxy Z Fold3 5G och Galaxy Z Flip3 5G är tredje genera-
tionens telefoner med vikbar skärm. 

Galaxy Z Fold3 är en kraftfull enhet för den som vill kom-
binera produktivitet och underhållning. Med hög pre-
standa och en 7,6 tums Infinity Flex-skärm är det enkelt 
att multitaska. Dessutom är Galaxy Z Fold3 den första 
telefonen med vikbar skärm som har stöd för S Pen.

Galaxy Z Flip3 kombinerar stil med funktion i en elegant 
design. Den kompakta enheten passar enkelt i fickan och 
har förbättrade kamerafunktioner. Den större skärmen på 
framsidan gör det enkelt att använda telefonen på 
språng.



Verktygstvätt 120

Verktygstvätt 100

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

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

Verktygstvätt - Miljöbänk
 

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

-  Elliminerar utsläppen
-  Skonar miljön

-  Enkelt handhavande
-  Konkurrensfördel vid   
 upphandlingar.

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

www.greiffspray.se  •  info@greiffspray.se

Sveriges  
mest  
sålda!

Vi säljer ”Elmyggan” 
med reservdelar  
och tillbehör.  
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produktnytt

SYS-PowerStation från Festool
Föreställ dig att i robust Systainer-format ha 

ström för en hel arbetsdag och därmed 
kunna arbeta utan bekymmer – även om 
det inte finns någon strömkälla i när-
heten. Detta blir verklighet tack vare nya 
och portabla SYS-PowerStation från 
Festool. Med 1 500 Wh, 3 680 W kon-
stant effekt och en toppeffekt på upp till 
11 000 W levererar SYS-PowerStation en 

stabil nätspänning på 230 V.

Batteridriven väggscanner  
från Makita
Ny väggscanner DWD181 från  
Makita med tre detekteringsresultat 
kan visas på en delad skärm, perfekt 
för effektiv och exakt detektering av  
en bred yta. Fullfärgsvisning visar 
objektets position och djup på en  
stor 4,1-tums skärm.

Nytt från Flügger
Dekso 1 Ultramatt är en helt unik färg 
för vägg och tak. Den rena akrylfärgen 
ger en fin matt och jämn finish. Färgen 
är även mycket avtorkningsbar, så den 
är särskilt lämplig för både var-
dagsrum, sovrum och hall.  Dessutom 
är färgen lätt att reparera om det skulle 
behövas.

Multislipmaskin RetecFLEX  
– för sanering och slipning i de flesta 
material
RE16-5 115 RETEC har en starkare motor 
än sin föregångare och formanpassad 
verktygsmontering. Den har även ett för-
bättrat bågformat anti-vibrationshandtag, 
vilket ger ökad ergonomi. RE16-5 115 
RETEC är den perfekta partnern för den 
som vill ha en flexibel maskin där utbudet 
av tillbehör är stort med allt från diamant-
slipskålar 115 mm till saneringsfräsar för 
borttagning av gammal kakelfix, limrester 
osv.

Maskinen är även utrustad med kardborre-
platta för montering av diamantslippapper 
för torrslipning och polering i stenmaterial, 
till exempel bänkskivor, fönsterbrädor och 
stentrappor. Dessutom följer det med 
slippapper för slipning av trä och metall.

Midbec Tapeter lanserar blomstrande kollektionen Sunnanö
Midbec Tapeter lanserar kollektionen Sunnanö där vackra tapetmönster tar oss till just 
denna plats. Platsen där Evert Taubes Rönnerdahl dansade med fräkniga Eva Liljebäck 
i den ljuva sommarnatten.

Med visan ”Dansen på Sunnanö” och denna vackra plats i tanken har vår designer 
Björn Nilsson gjort en alldeles egen tolkning som mynnat ut i fem fantastiska tapet-
mönster. Blomstrande mönster influerade av trakten som skapar en ombonad känsla  
i hemmet och som sprider glädje med sina ljuvliga färgställningar.
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produktnytt

Sju vackra kulörer i en tidlös 
färgskala från Alcro
Med inspiration från garderobsfavoriter som den vita skjortan eller den slitna cognacs-
bruna nyansen på handväskan har Alcro, i samarbete med Säker stil, tagit fram en ny 
kulörkollektion. 

Bland de nya kulörerna hittar vi Säker stils signaturfärg Perfect Pink som är en mjuk, 
ljust rosa nyans. Kulören gör sig perfekt i ett dressing room precis som i ett sovrum, 
gärna matchat med en heltäckningsmatta i ljusgrått och vackra skira gardiner. Ebba 
Grey är en harmoniskt neutral ljust grå kulör och en perfekt bas för den skandinaviska 
inredningsstilen. Kulören Classic Grey går i en mer klassiskt stram mörkt grå ton, en 
välkomnande kulör i en hall eller varför inte på väggarna i ett vardagsrum där den 
sätter ett tydligt avtryck. Toner av beige och brunt ger ett ombonat intryck. I den nya 
kollektionen finns den varma bruna kulören med en tydlig grå botten döpt till Truly 
Taupe. Basic Beige, en finstämd lättmatchad basbeige kulör, är fantastisk tillsammans 
med olika slags träslag, tydliga texturer och växter med gröna, friska bladverk. Tanken 
med att arbeta fram kulören Emilia White var för att hitta den optimala varmvita 
kulören, som ger den eleganta basen såväl i lägenheten i stan som i sommarhuset. 

En kulör som kan lyfta fram färgstark konst precis som de små väl valda inredningsde-
taljerna. Den sjunde och sista kulören till kollektionen är den minst sagt modiga Bold 
Black – en nattsvart nyans med djup och vackert matt känsla – mycket effektfull och 
ett riktigt statement! 

Med Emilia De Poret och Ebba Kleberg Von Sydow från Säker stil har Alcro gjort en kulör- 
kollektion inspirerad av våra garderobshjältar.

Nytt från Mirka
Den nya Mirka® LEROS-S 950CV är 
en borstlös slipmaskin med kom-
pakt längd och flexibelt sliphuvud, 
utformad för problemfri slipning av 
stora trä- och kompositytor i tillverk-
ningsindustrin. LEROS-S är lätt, 
välbalanserad och enkel att hantera. 
Med den stora slipplattan med 5 
mm excenterrörelse arbetar du 
snabbare och jämnare med en 
högkvalitativ ytbehandling som 
resultat.

Två nya vattenpass 
från Hultafors
Ett vattenpass med inriktning mot elek-
triker och installatörer som ofta gör 
repetitiva installationer där exakta 
CC-mått är väldigt viktigt. Till exempel 
när flera strömbrytare ska placeras intill 
varandra på en befintlig vägg.

Därtill har även behov från VVS-installa-
törer uppmärksammats och resulterat i 
vårt nya installationsvattenpass. Även 
här är det en CC-skala för enklare 
utmätning av vissa standardiserade 
mått. Passet är även magnetiskt vilket 
tillsammans med det v-formade spåret i 
underkant gör det optimalt för använd-
ning även på rör och inte bara släta ytor. 
Installationsvattenpasset är också 
utrustat med en libell för avläsning av 
två procent lutning.

Guide Gloves lanserar arbetshandske tillverkad av sockerbetor
Guide Gloves fortsätter utveckla sitt hållbarhetskoncept ENVI™ och har tagit  
fram en ny arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor. Den nya 
miljövänliga handsken – Guide 3304 – har liner av glukosfiber som gör att  
handsken andas väl.

Landora lanserar 
trätvätt och träskydd
Nu lanseras två helt nya produkter 
som samverkar för ett optimalt  
resultat: Landora Träskydd Tvätt och 
Landora Träskydd Impregnering. Båda 
fungerar på trall, terrasser, utemöbler, 
bryggor och liknande. Landora ger 
mycket trävård för pengarna men 
framför allt längre och vackrare liv  
åt träet. 
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Helt nya VW Caddy
Nya Caddy är för första gången byggd på 
Volkswagens MQB-plattform, samma grund 
som den nyligt lanserade Golf 8. Detta 
innebär ny teknologi såsom innovativa assis-
tanssystem som Travel Assist, Trailer Assist 
och Rear Traffic Alert, vilket gör körningen 
både enklare och säkrare. Uppkopplade 
funktioner, touchskärmar och touchkontroller 

gör Caddy till en smartphone på hjul. Den 
avancerade tekniken i den nya avgasreningen 
med dubbeldosering av AdBlue, hjälper de 
effektiva turbodieselmotorerna att förvandla 
NOx till vatten och ofarligt nitrogen. En karak-
tärsfull design som är genomtänkt i varje liten 
detalj för att ge bilen en tydlig profil och bättre 
utrymmen.

Visuellt blir omedelbart övergången till 
MQB-plattformen tydlig genom den 92 mm 
längre hjulbasen. Till detta tillkommer nyde-
signade lättmetallfälgar. Även nya LED-strål-
kastare och LED-bakljus ger bilen en ny look 
och effektivare belysning. Andra nya funk-
tioner inkluderar igendragningshjälp för 
bakluckan och sidoskjutdörren, samt Keyless-
system som låter dig öppna och starta bilen 
utan att ta fram nyckeln från fickan. Nytt på 
Caddy Cargo är möjligheten till helt plåtklädda 
bakdörrar, för bättre stöldskydd av värdefull 
last. Dessutom går det att få backkamera till 
bilar med dubbeldörrar bak, något som 
tidigare inte varit möjligt att kombinera. 

Mycket av kontroller och instrument i förar-

platsen känns igen från nya Golf 8. Som grund 
finns analoga mätartavlor och en digital 
centraldisplay, medan en fullt digital förar-
plats sitter som standard på Style-versionen. 
Radio och navigation erbjuds från 6,5 till 10 
tum, men svensk standard blir mellanver-
sionen på 8,25 tum där online-tjänster finns 
tillgängliga vid aktivering (till exempel app-
start av den standardmonterade parkerings-
värmaren). Med fullt digitala instrumenttavlor 
”Digital Cockpit” och Discovery Pro’s 10-tums 
skärm erbjuds den mest moderna och funk-
tionsspäckade förarplatsen som finns att 
tillgå inom Volkswagen-koncernen idag. 
Klimatanläggningen sköts med enkla touch-
kontroller direkt under infotainmentsystemet 
eller via infotainmentsystemets touchskärm. 
Både klimatanläggning och ljuskontroller 
känns igen från Golf 8, där vridkontrollen för 
ljuset nu ersätts med en kontrollpanel med 
touchknappar till vänster om ratten. Interiör-
belysningen är nu av LED-typ och i nya Caddy 
finns nu också möjlighet till 230V-uttag och ny 
ventilation i taket säkerställer bra klimat även 
för passagerarna bak.

Effektiv  
marknadsföring

Ring 070-747 42 82  
eller skicka mejl till  

per @ malarmastaren.se

Annonsera 
i yrkesbutiken  

eller måleriguiden!

Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

Boråstapeter 
lanserar Chalk
Chalk är en stor kollektion tapeter med 
en unik och levande känsla av handmå-
lade kalkväggar. Ett varmare och mer 
klätt alternativ till färg, med ett vackert 
och autentiskt uttryck. Vi har valt varje 
nyans med stor omsorg – sobra, jord-
nära toner som klär rummet i en skön 
naturnära känsla. Alla med en oregel-
bunden struktur och matt yta, för ett 
lugnt och harmoniskt samspel med din 
inredning.
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ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 070-747 42 82  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!

Stockholm
Färgcenter

Tomtebogatan 14
Vasastan

Stockholm 
Öppet: Mån-fre 06.30-18.00

Lördagar 10.00-14.00

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla  
hälsar er välkomna!

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

www.aukt-fonster.se

f
FÖNSTERRENOVERING

k
KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

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

f

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

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

Hemsida: www.fhd.se

FÄRGTILLVERKARE

0303-65420
www.eldochvatten.se
info@eldochvatten.se

Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund

Brandskyddslack & Färg för trä, stål, 
betong. Många små & stora  
prestigebyggen är brandsäkrade med 
lösningar från Eld&Vatten.

BRANDTRYGGAR BYGGNADER



  MÅLARMÄSTAREN 4/202138  

KONSULTUPPDRAG/DATA

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

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

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

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

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

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

k

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

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

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Proffsens val

Ta långlunch!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

S

STEGAR & STÄLLNINGAR

ANNONSERA 

i Yrkesbutiken 
eller Måleriguiden!

Ring 070-747 42 82  
eller mejla till per@malarmastaren.se



STOPPA TJUVEN

LEVERANTÖR AV MASKINER OCH REDSKAP TILL MÅLERIET

Kontakta oss på:
Tel 08-88 56 80

info@greiffab.se

Mer info på:
www.greiffab.se

Reservdelar och tillbehör såsom  Reservdelar och tillbehör såsom  
packningar, kulor, munstycken med packningar, kulor, munstycken med 
mera till Elmyggan finns på lager för  mera till Elmyggan finns på lager för  
omgående leverans.omgående leverans.

Airlessco LP955 Airlessco LP955 
- Vår nya högtryckare

39 000:- 39 000:- 
(Ord. 49 900:-)

Komplett med 15 meter färgslang  
och Graco långskaft. Värde 7 000:-.

(Hyrköp 36 mån GPS ingår 1019 kr/mån)
GPS-paket ingår.

Airlessco SL1250 Airlessco SL1250 
- Kraftfull högtryckare

49 000:- 49 000:- 
(Ord. XX XXX:-)

Greiff har hjälpt flera av sina målerikunder att gömma och  
installera GPS i sina färgsprutor.

Detta har resulterat i att vi tillsammans med Polisen lyckats ta fast flera 
tjuvar och dessutom fått tillbaka många av de stulna färgsprutorna!

RING OSS SÅ BERÄTTAR VI HUR VI KAN HJÄLPA JUST DITT MÅLERI!

Komplett med 15 meter färgslang  
och Graco långskaft. Värde 7 000:-.

(Hyrköp 36 mån GPS ingår 1450 kr/mån)
GPS-paket ingår.
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POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med nya 
adressen på baksidan.
Målarmästaren
Skridskovägen 13
175 45  Järfälla

Nya PLANEX revolutionerar vägg- och takslipningen.
Med LED-belysning och excenterrörelse. Belysningen 
fungerar som ett inbyggt släpljus så att du enkelt 
upptäcker ojämnheter medan du slipar. Den 
excentriska sliprörelsen ger omedelbart en suverän 
ytkvalitet. Tack vare reglerbar sugsupport, längd-
inställning och ett smart T-handtag arbetar du 
dessutom alltid ergonomiskt och med minimal 
ansträngning.

Mer information om PLANEX finner du på festool.se.

Mer Festool 
på en och samma gång.
Låg & fast månadskostnad.
Finansiera din PLANEX med 
Festool FinansieringPLUS.

festool.se/finansieringplus

Verktyg för högsta anspråk

Effektiv slipning.
Alltid med perfekt ljus.
Vägg- och takslipen PLANEX.


