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BJÖRN HELLMAN 
vd Måleriföretagen i Sverige

I        
skrivande stund är Sveriges representant i WorldSkills 2017, Emil Eriksson, på 
väg till Abu Dhabi för att tävla i världsmästerskapen i måleri. Vi i måle-
ribranschen har valt att satsa mycket på tävlingsverksamheten under de senaste 
åren, ett i mitt tycke helt riktigt beslut då tävlingar är ett utmärkt sätt att skapa 
positiv uppmärksamhet för måleriyrket. 

Konkurrensen i VM är tuff men vi har givetvis förhoppningar om en framskjuten 
placering för vår svenske deltagare. Det har varit inspirerande att följa Emils väg 
fram till VM, då han har tränat hårt och verkligen gått ”all in” för att vara så väl 
förberedd som möjligt. Tillsammans med vår nye landslagscoach Björn Nilsson, som 
med sitt höga engagemang och starka driv verkligen har stöttat Emil på ett föredöm-
ligt sätt, har vi nu skapat ett team som ser väldigt lovande ut.

WorldSkills förtjänar att uppmärksammas då de tävlande visar prov på både idéri-
kedom och hög kvalitet i sina arbeten. Det mediala utfall som vi nådde inför och 
under WorldSkills 2015 var fantastiskt och min förhoppning är givetvis att vi ska nå 
(minst) samma nivåer även i år. 

Under 2018 fortsätter vi att satsa på tävlingsverksamheten, titta gärna in på MYNs 
hemsida under hösten och läs mer om detta. Har du unga tjejer och killar anställda i 
ditt företag så tveka inte att anmäla dem till uttagningarna för SM 2018. Om någon 
av dina medarbetare kvalificerar sig till finalen så kommer det att bidra till mycket 
god kompetensutveckling, möjlighet till en plats i det svenska målerilandslaget och – 
inte minst – en stor potential att skapa positiv publicitet för just ditt företag. Går det 
riktigt bra kan din medarbetare dessutom bli den som sedan får representera Sverige i 
WorldSkills 2019. Håll med om att det vore något alldeles extra.

WorldSkills – ett viktigt led i 
att öka måleriyrkets status!



internationell färgexpert
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Kommentar till artikeln 

”Se upp för sommarblåsorna” 
av Per Karneke i tidningen Målarmästaren nummer 3/2017
Jag har 25 års erfarenhet som projektledare för otaliga utvändiga ommålningsarbeten 
med linoljefärg. Många av dessa byggnader är kulturhistoriskt värdefulla och skyddade i 
detaljplan eller som byggnadsminnen och väl dokumenterade med avseende på tidigare 
behandlingar. Under dessa år har jag inte varit med om att linoljeblåsor uppkommit efter 
att vi målat om linoljefärg på befintlig linoljefärg. Det verkar snarare att problemen med 
blåsor uppkommer när linoljefärgen målats över med modernare färgsystem. 

Frågan är då om det är problem med det modernare färgsystemet eller linoljefärgen?
Det finns en gammal regel i branschen som säger att man vid ommålning av fasader 

och fönster skall använda samma typ av färg som huset varit målat med tidigare. Med 
andra ord – om huset har varit målat med linoljefärg skall man fortsätta med linoljefärg, 
just för att undvika blåsor eller färgbortfall.

Linoljefärgen bryts i motsats till många moderna färgsystem ned av väder och vind och 
oljan lakas ur. Efter cirka 20 år är min erfarenhet att den olja som har trängt in i träet 
har torkat ut och kan inte anses som någon risk för någon typ av ny ytbehandling.

Viktigt är naturligtvis som alltid att tvätta och skrapa bort ”kritad” och löst sittande 
färg innan ommålning. Om man däremot målar om med en modern färgtyp på linolje-
färg kan jag inte svara på vad som händer och sannolikt blir det framtida underhållet mer 
omfattande och dyrt för fastighetsägaren.

Om vi är överens om att minska miljöbelastningen för ett långsiktigt hållbart samhälle 
måste vi hjälpas åt att minska underhållets omfattning och inblandningen av onödiga 
kemikalier. Linoljefärgen som enkelt kan förnyas med rengöring och ommålning under 
väldigt lång tid erbjuder ett tryggt och klimatsmart alternativ.

Lars Sandberg
Styrelseledamot i Svenska linoljefäreningen

Missa inte att anmäla  
verklig huvudman
De flesta företag och föreningar 
ska anmäla verklig huvudman till 
Bolagsverket senast den  
1 februari 2018. 

Tjänsten är gratis fram till  den  
1 februari därefter kostar det 250 
kronor. Företaget gör sin anmälan på 
www.bolagsverket.se.

Dyrare hantering  
av värdepapper
LEI − Legal Entity Identifier blir 
ett nytt krav för juridiska perso-
ner för att kunna göra värdepap-
persaffärer nästa år. Alla kunder 
måste skaffa en global identifie-
ringskod. Kravet på LEI-nummer 
har tidigare varit obligatoriskt vid 
derivataffärer. Från den 3 januari 
2018 krävs detta även för att 
köpa, sälja eller flytta övriga 
värdepapper samt för att delta i 
olika erbjudanden om emissioner. 
Undantagna från kravet på 
LEI-nummer är endast handel 
med fondandelar. Detta gäller 
dock inte för börsnoterade fonder. 

Reaktioner har kommit från både 
företag och förvaltare som anser att 
informationen kring kravet på LEI 
- nummer om endast ett kvartal har 
varit bristfällig. Dessutom förenat 
med oförutsedda kostnader. Ett LEI 
– nummer tar cirka 5–7 bankdagar att 
skaffa och kostnaderna landar enligt 
uppgift på mellan 750 och 1 500 
kronor. LEI–numret kommer även att 
behöva uppdateras varje år för att 
vara giltigt. Kostnaderna för detta 
beräknas till mellan 500 och 1 000 
kronor varje gång. 

Med tanke på den knappa tiden och 
för att undvika problem vid värdepap-
pershanteringen efter årsskiftet bör 
man försäkra sig om LEI − nummer 
snarast. Det finns flera leverantörer av 
LEI − nummer för svenska juridiska 
personer.

AKTUELLT

Ny färgsättning på HM i Täby
Under några intensiva månader har NP Måleri och Fastighet 
tillsammans med Olofssons måleri, jobbat hårt både dag och 
natt med att måla om HM i Täby centrum. Nu har de 2 000 
svartmålade kvadratmetrarna blivit vita.

– Vi har målat om hela butiken när det gäller inredning, paneler 
och taken också till stora delar. Från början var det svart och de 
ville ha lite gråaktigt, men när vi börjat måla ändrade de sig 
och ville ha S-0500 istället, säger Niklas Hallerheim från NP 
Måleri som gjort arbetet i samarbete med Olofssons Måleri.

Han berättar att butiken varit öppen under hela perioden vilket inneburit lite ovanlig 
arbetsmiljö.

– Vi har jobbat dygnet runt för att få det att fungera och alla har ställt upp och 
jobbat så mycket de kunnat. På nätterna målade vi tak och andra stora grejer. Då 
fick vi täcka över alla klädställningar och ta bort allt igen på morgonen.



Två  
strykningar 

räcker!

Milltex 
Prestanda

M AT T  VÄ G G FÄ R G  S O M  TÅ L  T U F FA  TA G

Nya Milltex Prestanda möter både ökad efterfrågan på matta väggytor  
i offentliga miljöer och beställarkrav på tålighet och tvättbarhet. Dessutom  
har den hög täckförmåga och är enkel att applicera. Läs mer på alcro.se
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Under senaste tiden har de två 
anrika broarna på Kungsgatan i 
Stockholm restaurerats för första 
gången på nära fyrtio år. För målar-
na blev det ett jobb som inte liknar 
något annat – tio meter upp i luften, 
mitt i natten och i strålkastarljus.

De mer än 100 år gamla broarna som går 
över Kungsgatan dekormålades i sam-
band med att broarna restaurerades i 
början av 1980-talet. Den ena med en 
stjärnhimmel och den andra i ett tre-
dimensionellt grafiskt mönster. Nu, nära 
40 år senare, var det dags att restaurera 
de skador som uppstått i betongen.

– Företaget Dipart har lagat skadorna i 
betongen och vi fick sedan i uppdrag att 
bättringsmåla för att dölja målningarna. 

Det var första gången vi fick den här 
typen av jobb, och det var en chans som 
vi inte ville missa, berättar Carl-Johan 
Åkebring, AJS Måleri som hade entrepre-
naden för jobbet och hyrde in de tre 
rutinerade dekormålarna Helene Holm-
gren, Alexander Kalén och Kristoffer 
Hermansson.

Den största utmaningen var att hitta 
rätt kulörer. Tidens tand, avgaser och 
andra faktorer har påverkat färgerna och 
målarna fick lägga mycket tid på att 
mäta in och jämföra för att pricka rätt 
nyanser.

– Vi fick mäta, provmåla och testa oss 
fram till de rätta kulörerna. Det är nära 
40 år gamla färger som har bleknat och 
nötts och vi hade med egna färgpigment 
för att få till rätt nyanser, berättar He-

Under broarna 
på Kungsgatan



 MÅLARMÄSTAREN 5/2017     9

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive

tesa.se

För känsliga ytor.
Pålitlig häftförmåga.
Perfekt maskeringsresultat.
tesa Precision Mask® är våran bästa kvalitet 
av maskeringstejp till professionella målare.
Du får alltid samma höga resultat: rena och 
skarpa färgkanter utan att skada underlaget. 

KNIVSKARPA  
FÄRGKANTER
VARJE GÅNG

tesa® PROFESSIONAL

Annonce Outdoor Precision Sensitive Målarmästaren 183x132mm.indd   1 10/08/2017   09.44

lene Holmgren som driver företaget 
Design by Helene.

Omständigheterna kring själva må-
landet var också unika. För att inte 
hindra trafiken alltför mycket gjordes 
jobben mellan 21 och 06 och trafiken 
stängdes av i ett körfält i taget, något 
som kräver polistillstånd. Avspärrning-
arna sköttes av Dipart och målarna 

kunde koncentrera sig på jobbet som 
utfördes från en skylift, tio meter upp i 
luften.

– Det var ett jättehäftigt projekt och en 
utmaning att få vara med om. Inte minst 
att jobba på natten och komma hem och 
lägga sig när jag vanligtvis går till jobbet, 
var en upplevelse, säger Helene Holmgren.

Carl-Johan Åkebring tycker också att 

det har varit minnesvärt att ge ny färg på 
de gamla valven.

– Det var otroligt spännande att få 
vara med och göra det här jobbet som 
inte liknar något annat vi gjort. Alla 
inblandade var också jättenöjda med 
resultatet, säger han.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Under broarna 
på Kungsgatan
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Den 22–25 augusti möttes desig-
ners och inredningsintresserade på 
Stockholmsmässan för att hämta 
inspiration inför höst och vinter 
2017/2018 på mässan Formex. 
Cirka 23 000 personer kom för att 
besöka de 900 utställarna.

Swedish Fashion Council hade som 
vanligt gjort en trendspaning för Formex 
räkning och årets upplaga fick namnet 
”Nordic Space” och presenterades av 
Elin Frändberg.

– Vi ser att den pågående slit-och-
släng-kulturen möts av nya kreativa 
försök att använda avancerad teknologi 
till att skapa nya produkter av återanvänt 
material. Blanka hightec-material 
blandas med traditionella naturmaterial 
som ull, trä och teracotta. Färgskalan går 
i mjuka toner av hud, lera och bäriga 
toner. Allt mynnar ut i något som blivit 
viktigt för väldigt många idag – att vi ska 
må bra, berättar Elin Frändberg vid 
trendföredtaget.

Nordic Space delas in i tre strömningar:
Body Comfort – våra hem står i centrum 
och stora, generösa former tar plats. Det 
är vår strävan att balans och välmående 
ska stimuleras med material som sammet 

och naturgarvat läder, kontrasterat med 
spännande bio-material av exempelvis 
mjölk och soja. Färgskalan går i toner av 
terrakotta, beige, lera, rost, plommon 
och syren. Typiska designdetaljer är 
fårskinn och trärena material.
NCS-kulörer: S2010-Y40R, S1060-R, 
S2050-Y50R, S1020-B90G, S7020-G50Y.

Raw Luxury – präglas av vårt kulturella 
arv och hantverkstradition. Det är 
mörkt, konstnärligt och mystiskt med 
drag åt det ockulta hållet. Umami och 
rökta toner kommer märkas både i 
desserter, cocktails och maträtter. Det 
blir mycket svärtade toner i inredningen 
och färgskalan går från kol till petrol, 
bränd orange och ametist till beiga toner.
NCS-kulörer: S8505-B20G, S8505-
R80B, S7020-Y90R, S5020-R40B, 
S2050-B70G.

Creativity – här uppvärderas våra var-
dagsmaterial. Det som är skräp för någon 
är design för någon annan. Loppis eller 
vintage kommer på stark frammarsch. 
Man tar tillvara, gör om och får fram 

nya design-hybrider. Materialval som vi 
kommer få se är kork, eloxerad alumi-
nium och återvunnen plast. Färgskalan 
kan upplevas lite tråkig med sina brun-
beiga toner.
NCS-kulörer: S1020-B, S1080-Y, S0530-
Y70R, S4502-Y, S0585-Y80R.

Framtidstro och fen shui
Rikke Skytte, kreativ ledare på Pej-
gruppen, berättade om trender för våren 
och sommaren 2018. Hon ser en stark 
framtidstro breda ut sig och det experi-
menteras med materialkombinationer 
som exempelvis läder och glas. Rött är en 
stark accentfärg, blått är en kommande 
trendfärg, natur fortsätter vara en mega-
trend, brunt i alla toner kommer vara 
populärt och även grönt, tonad i olika 
nyanser.

Ett sätt att inreda sitt hem är att an-
vända sig av ”Feng shui” och om det 
berättade Årets inredningsbloggare; 
Jannice Wistrand.

– Studier visar att vi kan minska vår 
stress och oro genom att skapa ordning i 
våra hem och här är feng shui-tekniken 
ett jättebra verktyg, inledde Jannice 
Wistrand sitt föredrag.

Hon berättade att grundpelarna i 
feng-shui är eld, jord, metall, vatten och 
trä. Färg, form och material präglas av 
dessa fem element och vad man vill 
uppnå för resultat beror på balansen av 
elementen. 

Att gå runt på Formex-mässan är en 
fullständig explosion av färger, material 
och prylar och vi rekommenderar ett 
besök.

Text: Marie Hansson
Foto: Per Hansson

Jonna Pierre på Kulör of Sweden AB lanserade 
sin egna färgkollektion.

Palett & Co tillhör Tikkurila-koncernen och 
Alcro-Beckers familjen och tillhandahåller ett 
antal färdigbrutna kulörer noggrant utvalt att 
passa ett modernt hem och som är tänkt att 
säljas i inrednings- och möbelbutiker.

Trender och 
spaningar 
på Formex

Jotun var på plats för första gången och hade 
skapat en stor utställning med den nya 
färgkartan i Lady-serien, ”Rhythm of life”. 
Lisbeth Larsen, Global Colour Manager, höll 
ett inspirerande föredragom färgtrender.



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

Hitta din närmaste återförsäljare på sigmacoatings.se

Vi  levererar  allt  för  
professionella  arbeten.

Sigma Coatings är ett av Europas ledande 
professionella färgmärken, med försäljning 
i de flesta länder i Europa. Vi är därför 
övertygade om att vi kan hitta en produkt 
som passar ditt projekt.
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Gäddans gulgröna fjäll, den mossiga 
stenens grågröna spektra, männi-
skors barndomsmiljöer eller ham-
nens containrar – Joanna Pierre 
hämtar inspiration i allt som finns 
omkring henne när hon arbetar med 
färgsättning.

– Jag brukar säga att jag är ”färgkänslig” 
på samma sätt som man kan vara 
”ljuskänslig”.

Joanna Pierre har ett öga som upp-
fattar färger intensivt och inte missar 

någon av alla de färgsättningar som finns 
omkring oss. Med en bakgrund som 
bebyggelseantikvarie har hon kommit att 
fokusera mer och mer på färgsättning 
och arbetar idag genom egna företaget 
”Kulör of Sweden” med allehanda färg-
sättningsuppdrag. Hon föreläser och 
håller utbildningar för arkitekter, färg-
fackhandlare och bygglovshandläggare, 
tar fram kulör- och materialstrategier i 
nybyggnadsprojekt och håller workshops 
för personer som vill hitta sin personliga 
färgpalett bland annat.

Gemensamt för alla hennes tanke-
gångar kring färgsättning är att man ska 
bortse från de färgtrender som är aktu-
ella för tillfället. När det gäller hur man 
hittar rätt färg till en byggnad pratar hon 
om vikten av att tänka på att man ska 
”klä huset”. Då gäller det att hitta färger 
och material som passar byggnaden såväl 
stilhistoriskt som formmässigt, men även 
vara anpassat till miljön där byggnaden 
befinner sig. 

– Eftersom jag är bebyggelseantikvarie 
vill jag ju gärna ta reda på vad en miljö 

”Naturen är bästa 
inspirationskällan 
till färgsättning”

Läs mer på sidan 14 >>

Joanna Pierre hittar inspiration till 
färgsättning runt omkring i naturen. Att 
mäta in färger är en sysselsättning som 
hon ägnar mycket tid till.



Vi har gjort JOTAPROFF Primadekk 
ännu bättre - vår suveräna takfärg, 
speciellt anpassad för proffsen. 
Nu är det ännu enklare att uppnå ett 
perfekt slutresultat.

Ny och
förbättrad

UNIKA FÖRDELAR: 
 Suverän täckförmåga
 Skäckfritt resultat
 Mycket goda bättringsegenskaper

FOKUS  
PÅ TAKET

JOTAPROFF Primadekk

Kan blandas i utvalda vita toner
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har för färgtraditioner. Varje region eller 
stad har en palett med ”lokalfärger” och 
de är viktiga att försöka hitta. Jag har 
bland annat gjort en kartläggning av 
begreppet ”Norrköpingsgult” på upp-
drag av Norrköpings stadsantikvarie och 
i den ringat in ett antal kulörer som 
ryms inom det begreppet. Den kartlägg-
ningen kan man sedan ta hänsyn till vid 
bygglovshantering som nu när det ska 
byggas en moské där den föreskrivna 
kulören ska vara just ”Norrköpings-
gult”. 

Joanna visar också upp en färgpalett 
som hon tagit fram för att den ska passa 
en hamnmiljö i Norrköping där platsens 
blå, röda, gröna och gula containrar har 
fått ge inspiration till den färgskala som 
platsens nya byggnader ska få.

När det kommer till inredning före-
språkar Joanna också att man lägger 
modefärgerna åt sidan och istället letar 
efter sin egen, personliga färgskala. Att 
leta efter färger i sin barndoms miljöer, 
inom sig själv och genom att fundera 
över vilka känslor man vill uppleva i 
olika rum, kan vara ett sätt att närma sig 
sin individuella färgskala. Man kan 
också försöka återskapa färgskalan i sin 
favoritmiljö för att hitta en känsla som 

man trivs i. Storstadens skyline, den 
karga miljön längst ut i havsbandet eller 
färgen på ett älskat föremål, kan ge 
inspiration till färgvalen. Själv får Joanna 
inspiration var hon än befinner sig och 
naturen är en av de största fantasi-
triggarna.

Från dovt mossgrönt till mjukt citro-
nigt gulgrönt – den färgpalett som hon 
tagit fram utifrån gäddans färgsättning 
är bara ett exempel på hur naturen vet 
att harmoniera färger så att inget stör, 
men ändå bjuda på spännande varia-
tioner.

– Jag mäter in allt jag ser för att kart-
lägga färgerna. Jag läser av färger i lavor, 
stenar, byggnader och allt möjligt som 
jag stöter på, berättar hon och visar sitt 
käraste verktyg, den lilla kulörmätaren 
som hon alltid bär med sig.

För att även kunna dela med sig av sina 
absoluta färgfavoriter har Joanna själv 
tagit fram en vattenbaserad, miljömärkt 
kritfärg som fäster på de flesta underlag 
och som hon nu säljer via återförsäljare.

– Jag har mätt in färgen på mina abso-
luta favoritplatser som också har fått ge 
namn åt kulörerna.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson / Joanna Pierre

Joanna Pierres tips 
för att hitta färger

Beskriv en eller flera 
miljöer du minns med 
värme från din 
barndom. Hur såg de 
ut och vad upplevde 
du där? Till exempel 
kan jag minnas min 
barndoms fisketurer 

med min farfar. Eller segelsemestrarna 
med familjen. Jag paddlar och fiskar. Havet 
och vatten är för mig en källa till lugn och 
frihet. 

Vilket är ditt favoritmusikstycke? Hur 
låter det och hur reagerar du när du hör 
det? Eller så är du inte så intresserad av 
musik. Vilket ljud är ditt favoritljud? Mitt är 
kanske när det blåser mycket i höga 
trädkronor. 

Hur känns din favoritdoft? Det kan vara 
allt ifrån vårens doft när växtligheten börjar 
skjuta fart till min dotters favoritdoft när 
hon var mindre som var eldrök från öppen 
spis ”det luktar som vårt sommarställe, när 
ska vi åka dit?” 

Om du får välja ut en plats som är du, vart 
skulle det då vara? Min är nog längst ute i 
havsbandet på en solvarm klippa och 
vidsträckt horisont framför mig. Din kanske 
är New Yorks puls, eller sovrummet med 
den nya sängen med kakelugnen spra-
kandes och en bra bok i famnen.

Måla in det du älskar i ditt hem. Om du till 
exempel varje år firar magnolians blomning 
med champagne i trädgården så måla till 
exempel dörrlisterna till ditt sovrum i just 
den nyansen.

Fiskens fjäll, den lavaklädda 
stenen eller de nyskördade 
tomaterna – när naturen själv 
står för färgsättningen blir 
den oftast harmonisk om än 
lite vågad.



Professional A5 & Professional A7 är matta  
helakrylatväggfärger som ger den absolut finaste ytfinishen  
och klarar högt ställda krav på ett estetiskt slutresultat.

• Fantastisk täckförmåga

• Jämnare glans – optimal på stora ytor
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Fredagsfrukost  
nytt inslag 
Projektet Sätt färg på Göteborg fortsätter i 
rask takt att rekrytera fler duktiga byggnads-
målare till måleribranschen. Vid oktober 
månad hade så många som 73 ungdomar 
testat på måleriyrket och hittills har 54 % 
valt att gå vidare till en vuxenutbildning inom 
måleri. I utbildningen ingår företagsförlagd 
praktik och för att informera medlemsföre-
tagen om allt kring praktiken har projektet 
börjat arrangera Fredagsfrukostar.

– Vi har vid två tillfällen bjudit in medlem-
marna på Fredagsfrukost där vi informerar 
om projektet, vuxenutbildningen och allt 
kring praktikplatser. Många företag förstår 
att praktikanter och lärlingar behövs för att 
kunna tillgodose de framtida behoven och 
därför behövs kvalitativa möten som infor-
mationskanaler. Hittills har det lett till bra 
samtal och att företagen har hittat duktiga 
praktikanter som leder till lärlingsanställ-
ning, säger Erling Zandfeld, projektchef på 
Sätt färg på Göteborg. 

För denna grupp ungdomar (nummer 6 i 
ordningen) så är det två lägenheter i Ham-
markullen som ska målas om. I en lägen-
hetsrenovering får deltagarna prova på 
flera vanliga och återkommande moment 
som en byggnadsmålare kan stöta på. Allt 
för att deltagarna ska vara så förberedda 
som möjligt inför sin kommande måleriut-
bildning och företagsförlagda praktik. 

Ett sista utomhusjobb
Förutom att riva tapeter har den nya 
gruppen också fått i uppgift att fräscha 
upp en nedklottrad pumpstation. 
Pumpstationen har överlappande panel 

vilket innebär ett bra moment för ungdo-
marna att träna på. Huset som är beläget 
på en cykelväg mellan Angered och Ham-
markullen kommer att slipas, grundas och 
målas.

För att piffa upp huset ytterligare för 
fotgängare, cyklister och spårvagnsrese-
närer kommer även konstobjektet “The 
Great Tit” (Talgoxen) att målas upp i 
storformat på pumpstationen. Eftersom 
huset har en överlappande panel kommer 
Talgoxen att målas upp på skivor som 
sedan skruvas upp på tre av pumpstatio-
nens fyra väggar. Konstverket förväntas 
sitta uppe i slutet av oktober. 

Den 10 till 12 oktober arrangerades mässan 
”Gymnasiedagarna” som i år även innehöll mötes-
platsen ”Future skills”, på Svenska mässan i 
Göteborg. På plats var Måleriföretagen västs 
sysselsättnings- och integrationsprojekt ”Sätt färg 
på Sverige”, som riktar sig till unga arbetslösa 
som vill prova på målaryrket. I deras monter fick 
besökarna prova på spacklingens ädla konst och 
veta mer om måleriyrkets utmaningar och fördelar.

Cirka 17 0000 niondeklassare, gymnasieelever, 
arbetslösa och föräldrar räknar man med besökte 
mässan under de tre dagarna.

Nytt gäng ungdomar färglägger 
lägenhet och pumpstation

I september startade 14 nya ungdo-
mar som deltagare i projektet Sätt 
färg på Göteborg och nu är de i full 
gång med att prova på måleriyrket. 
Som uppdrag ska två lägenheter 
renoveras och innan vädret blir för 
kallt ska även en pumpstation i 
Angered få sig en rejäl omvandling.

På jakt efter unga 
målartalanger
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Kreativiteten blommar i Vallastaden
När Vallastaden 2017 i Linköping, Sveriges genom 
tidernas största bo- och samhällsexpo, slog upp portar-
na för allmänheten i september var det som ett fyrverke-
ri för den som gillar färg, form och arkitektur. Här 
visades fasader i korrugerad plåt eller andra nytänkande 
material, totalt monokroma eller experimentella färg-
sättningar – en riktig fest för sinnena.

– Vanligtvis har man ett specifikt färgprogram när man färg-
sätter en stadsdel, men här har man gjort precis tvärtom. Den 
här ljust, ljust rosa färgen viskar till exempel tyst ”jag finns här, 
men jag gör inget väsen av mig”, medan den här starkt orange 
står och skriker så högt den kan, konstaterar färgsättaren och 
expoutställaren Joanna Pierre när hon visar runt i Vallastadens 
kvarter och pekar på de olika fasaderna.

På platsen har 40 byggherrar fått en markbit tilldelad och 
möjlighetens att skapa sin egen version av framtidens boende. 
Fyra teman har de fått att hålla sig till: social hållbarhet, kreati-

vitet, kunskap och resurseffektivitet. Det finns ingen stadspla-
nering som håller ihop det hela, utan arkitekternas fantasi har 
fått flöda fritt och här samsas alla tänkbara höjder på hus, 
varianter på fasadbeklädnad och färgsättningar. Det svagt 
pastellfärgade huset strax intill det knallorange är inget som 
man vanligtvis ser i stadsmiljö, men i Vallastaden är allting 
möjligt.

Och det är just den fullt utblommade kreativiteten som är 
Vallastadens signum. Smarta lösningar med till exempel sop-
sugsterminaler, biodlingar på tak, flexibla hus som kan minskas 
eller utökas, ledningar och rördragningar i kulvertar under 
husen och cykelställ där cyklarna förvaras på höjden – här finns 
mängder av unika lösningar som pekar in i framtiden där miljö 
och hållbarhet blir än viktigare.

En del aktuella inredningstrender kan man också se när de 
dragits till sin spets.

– Här har man valt en helt monokrom färgsättning i hela 
huset, där färgerna går igen även på snickerierna, säger Joanna 

HydraStroke
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Kreativiteten blommar i Vallastaden
Pierre i ett atriumhus där även badrummet fått samma 
beiga ton som allt annat i huset. Såväl tak som väggar och 
dörrkarmar hänger ihop i en enda färg.

I ett annat av de hem som ingår i utställningen har ett 
konstnärspar med barn använt sig av FN:s 17 globala mål 
så långt det varit möjligt, när de inrett och färgsatt sitt hem 
i ett försök att utforska hur vi påverkas av olika färger i 
olika miljöer.

Och inte nog med arkitekternas och inredarnas färgsätt-
ningar. I många av de offentliga utrymmena i Vallastaden 
har man givit plats för konstnärliga utsmyckningar. Ett 
exempel är den färgstarka, tredimensionella muralmålning 
som konstnären Mehdi Ghadyanloo färdigställt på en 
husvägg under utställningstiden.

– Här väljer jag ett positivt koncept som jag hoppas 
väcker hoppfullhet och lekfullhet och som interagerar med 
arkitekturen och färgerna i området. De som bor här 
kommer att se min målning varje dag, det måste jag ha 
respekt för, förklarar han.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

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.Vallastaden

Under projekttiden på fem år har 40 byggherrar byggt 1 000 
bostäder. I september visades 70 utställningar som bland annat 
bestod av privata bostäder som inretts för fiktiva personer samt 
verksamhetslokaler och företag.

Smarta innovationer och hållbara lösningar har använts och 
många av husen är passivhus eller väldigt energismarta.

I varje kvarter finns så kallade ”felleshus” som är gemensam-
hetsanläggningar inbyggda i stora växthus, som erbjuder ett 
klimat som påminner om det i södra Spanien.



I Manillaskolan på Djurgården, numera Campus Manilla, finns en kyrksal 
med tre stora blyinfattade fönster. 2016 konstaterade Statens fastighets-
verk att det behövdes en genomgripande restaurering för att fönstren inte 
skulle ta skada. Idag är man mitt uppe i arbetet och två nyrestaurerade 
fönster har just satts tillbaka medan mittpartiet, det största fönstret, nu 
plockas ner för att bit för bit restaureras av en konstglasmästare. När 
arbetet avslutas i höst ska Manillaskolans vackraste fönster kunna stå sig 
fint i ytterligare 120 år.

Manillaskolan, belägen vid Block-
husudden på Södra Djurgården, är en 
gulputsad klassicistisk byggnad uppförd 
som dövinstitut 1864. I byggnadens 
centrala del finns en kyrksal i två plan, 
idag använd som Campus Manillas aula, 
med tre stora blyinfattade fönster. Det är 
dessa kyrkfönster som Statens fastighets-
verk nu restaurerar.

– Det var under en besiktning som vi 
upptäckte att en del fönsterdelar började 
bli ”rassliga”. Med det menas att kittet 
under blyspröjsen försvunnit vilket gör 
att fönstren blir otäta. Skadorna visade 
sig tyvärr vara så omfattande att den 
tidigare metoden, att omsorgsfullt lappa 
och laga mindre fönsterdelar, inte höll 
längre. Vi behövde ta ett helhetsgrepp, 
säger Magnus Pettersson, teknisk förval-
tare vid Statens fastighetsverk.

Under hösten 2016 började Statens 
fastighetsverk därför att leta efter någon 
som kunde utföra det hantverksmässigt 
skickliga arbete som skulle krävas. Upp-

draget gick till ett familjeföretag i Stock-
holm med inte mindre än fyra 
generationers yrkeskunnande inom 
konstglasmästeri. Arbetet kom igång i 
våras och väntas avslutas i höst.

– För att störa den pågående skolverk-
samheten på Campus Manilla så lite som 
möjligt plockade vi ner två av tre fönster 
under sportlovet i februari. Av samma 
skäl arbetar vi nu vidare med montering 
och nedmontering under sommarlovet för 
att sedan avsluta med att sätta upp det 
största och sista fönstret under höstlovet i 
november, säger Magnus Pettersson.

Dekorativa fönster med  
färgstarka pussellika delar
Kyrksalens fönster, som antagligen är 
från slutet av 1800-talet, har aldrig 
tidigare restaurerats. De är tre till antalet 
och består av ett stort mittparti och två 
lite mindre sidopartier. Vid en första 
anblick ser det kanske inte så märkvär-
digt ut men varje fönster består av fyra 
eller sex delar som är 140 centimeter 
breda och 100 centimeter höga. Varje 
enskild del kan sedan bestå av cirka 120 
olika glasdelar.

– Det är inte utan att det ibland känns 
som att arbeta med ett stort, vackert och 
ömtåligt pussel, säger Renée Kuhn, 
konstglasmästare vid Blyfönsterspecia-
listen.

Detalj på nyrestaurerat fönster. 
Samtliga fönster i Manillaskolans 
kyrksal är rikt dekorerade både 
vad gäller mönster och färger på 
glaset. 

Manillaskolans vackra kyrksal fungerar idag som Campus Manillas aula. 
På bilden pågår nedmonteringen av mittenfönstret som nu ska restaure-
ras av en konstglasmästare. 

Den tredje av fyra fönsterdelar på 
ett av kyrksalens sidofönster sätts 
fast från utsidan med stor 
precision. För att glasen ska hålla 
över lång tid är det viktigt att de 
blir så tighta som det bara går. 

Manillaskolans fönster restaureras
för att hålla i ytterligare 120 år

Monteringen sker med stor precision.Två av 
tre kyrkfönster är restaurerade och klara. Här 
pågår monteringen av det ena sidofönstret. 
Detta fönster består av fyra olika delar, alla 
140 cm breda och 100 cm höga.
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Dålig infatt-
ning förstör 
målnings- 
arbete
Att låta gamla blyinfattade 
fönster vara orenoverade 
kan spoliera ett bra mål-
ningsarbete. Det berättar 
konstglasmästare Renée 
Kuhn som gjort renoverings-
arbetet av de blyinfattade 
fönstren på Manillaskolan. 

Renée Kuhn på företaget Blyfönster-
specialisten, har gjort renoveringen i 
samarbete med Stockholms fönster-
renovering.

– De har gjort ett fantastiskt jobb 
med att måla upp fönsterbågarna 
och jag har gjort arbetet med att 
plocka ner glaset i sina bestånds-
delar och sedan satt ihop med nytt 
bly, berättar hon och poängterar hur 
viktigt det är att låta målningsarbetet 
gå hand i hand med renoveringen av 
själva blyinfattningarna.

Hon tänker särskilt på alla gamla 
trapphus där man lägger ner stor 
energi på att måla om, men glömmer 
att fönstren kanske inte är åtgärdade 
sedan de sattes in en gång i tiden.

– Om blyinfattningarna inte är intakta 
så är fönstret otätt och det kan 
förstöra även ett riktigt bra målnings-
arbete. Det brukar jag alltid poäng-
tera för målarna så att de vet vilka 
risker det är med att inte täta 
fönstren.

Samtliga fönster är också rikt dekorerade 
både vad gäller mönster och färger på 
glaset. Det glas som ser lite skrovligt ut 
kallas för katedralglas. Det största fönstret, 
i mitten, har en avbild av Jesus med två får. 
Denna bild består av munblåst antikglas 
som är målat. I många av de andra glasbi-
tarna däremot sitter färgen i själva glaset. 
Därefter har man målat med konturfärg och 
schatteringar för att få till skärpan i bilden.

Omöjligt att få helt rent
Vid restaureringen plockas varje fönsterdel 
noga isär och rengörs därefter. Är fönster-
delen svårt skadad byts den ut. Eftersom 
moderna glas ser helt annorlunda ut än glas 
från sekelskiftet 1800-1900, ersätts de bitar 
som behöver bytas ut med bitar av gammalt 
glas.

– Att det var hög tid för en genomgri-
pande restaurering märks bland annat på 
den smuts som etsat sig fast i glaset. Trots 
att jag provat med alla metoder som finns 
har det inte gått att få varje glasbit helt ren. 
Däremot blir det en annan lyster i glaset. 
Resultatet blir därför ändå väldigt fint, 
säger Renée Kuhn.

Munkar först att använda bly
Mellan glaset sitter blyinfattningar, ett 
material som munkarna var först med att 
använda. Anledningen ska ha varit att de 
ville ha in så mycket ljus i sina byggnader 
som möjligt. Eftersom det inte fanns till-
räckligt stora glasdelar att tillgå tog man 
bly för att sammanfoga mindre bitar.

– Glas och metall går egentligen inte 
jättebra ihop men blyet är så mjukt att det 
går att forma precis som man vill ha det. 
Det är ett jättesnällt material att jobba med. 
För att glasen ska hålla över lång tid är det 
viktigt att fönstren blir så tighta som det 

bara går. Vi har därför fått lägga väldigt 
mycket stödbly och flytande kitt. Det är 
dock ingenting som syns. Nu är fönstren 
precis så stumma som de ska vara, säger 
Renée Kuhn.

För att öka hållbarheten ytterligare 
kommer Statens fastighetsverk - tillsam-
mans med husarkitekten för Manillaskolan 
- att undersöka om man kan komplettera 
restaureringen genom någon form av 
skyddsglas på utsidan av kyrkans fönster. 
Dels för att värna inomhusklimatet men 
också för att minimera risken för krossat, 
dyrbart glas ifall olyckan skulle vara 
framme.

– Manillaskolan med Campus Manilla är 
idag en byggnad i vilken många människor 
rör sig varje dag. Självklart ska eleverna 
kunna spela fotboll här som på vilken skola 
som helst, trots att det här råkar vara en 
skola med ett ovanligt högt kulturvärde. 
Det är jätteviktigt för oss att byggnaden 
fungerar för den verksamhet som finns här, 
säger Magnus Pettersson. 

Foto: Urban Jörén/Blyfönsterspecialisten

Isärplockning och rengöring. Vid restaureringen 
plockas varje fönsterdel noga isär och rengörs 
därefter. Är fönsterdelen svårt skadad byts den 
ut. 
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Wagner förstärker  
säljorganisationen
Stefan Johansson kommer att ansvara 
för distrikt Södra/Västra Sverige. Han har 
stor kunskap om branschen och har 
tidigare jobbat med Wagners proffs 
färgsprutor inom fackhandeln.

Hans Claesson lämnade över vd-rollen till 
sonen Johan Claesson den 1 september. 
Kravet på ökad digitalisering och nya 
marknader för linoljefärg gör att han 
känner att tiden är mogen att lämna över 
till yngre förmågor.

Johan är utbildad civilekonom och har 
vuxit upp med företaget. Han har suttit i 
styrelsen de senaste tio åren och jobbat 
operativt i verksamheten de senaste sex 
åren.

– Jag sommarjobbade i företaget redan 
under mina studieår, både i vår Bromma-
fabrik och i våra butiker så jag känner 
mig väl insatt i företaget och i branschen. 
Jag känner mig redo och det ska bli 
spännande, säger Johan Claesson.

Vi önskar Hans en härlig pensionärstid 
och tackar för ett gott samarbete under 

många år! Men helt släpper han inte 
branschen då han kommer fortsätta att 
vara styrelseordförande i Engwall o 
Claesson AB.

Ny vd på Engwall o. Claesson



Sandplast S+ 
Multisprutspackel speciellt framtaget  

för den svenska marknaden

Flügger lanserar nu ett nytt högkvalitativt multisprutspackel med 
egenskaper som effektiviserar och förenklar era projekt genom 

att kombinera en rad olika attribut.   

 » Bredspackla

 » Vitt » Gränga

 » Skarvspackla

Proline+ TapeTrim 
  Ett unikt pappersklätt hörnskydd 

Produkterna endast 
tillgängliga hos 

Flügger 

NYHETER 

För mer information,  
tala med din säljrepresentant  

eller besök närmaste Flügger butik. 

flugger.se

Enkel och supersnabb montering 

Överspacklingsbar direkt efter montering

 Klätt med ett speciellt papper som ger  
optimal vidhäftning av spackelmassa

Ovala perforeringshål för maximal 
låsning av hörnskyddet vid överspackling

 Fasta längder om: 
2,50 m, 2,70 m, och 3,00 m

EXKLUSIVT
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Pengar att tjäna 
Många av de tjänster vi erbjuder, 
innebär lönsamhet på lite sikt. Men vi 
har också rabattavtal som ger stora be-
sparingar direkt. De produkter och 
tjänster vi har förhandlat fram bra priser 
på är sådana som vi vet att våra med-
lemmar vill ha. Och vi reviderar kontinu-
erligt våra rabattavtal efter våra 
medlemmars önskemål. Våra samar-
betspartners erbjuder rabattavtal bl.a. 
inom bilar, drivmedel, affärssystem, ho-
tell samt försäkringar och mycket mer. 
Kolla gärna in aktuella rabattavtal på 
www.rabattavtal.maleriforetagen.se 

Rådgivning 
I medlemskapet ingår kostnadsfri juri-
disk rådgivning och förhandlingsstöd, 
och du kan få hjälp med arbetsgivar-
frågor, arbetsmiljö- eller kollektivavtals-
frågor. Vår jour för arbetsgivarfrågor 
håller öppet vardagar mellan 08.00-
16.00.

Det händer att medlemmar hamnar i 
tvister med arbetstagare/facket eller 
kunder. Måleriföretagen har kompetens 
att bistå och ge råd inför lokala tvister 
och MBL-förhandlingar med facket och 
kan vid behov närvara vid förhandlingar.

Information och koll på branschen
Som företagare och arbetsgivare är det 
mycket att hålla koll på när det gäller 
exempelvis lagstiftning och kollektiv-
avtal. Måleriföretagen ser till att alltid 
hålla våra medlemmar uppdaterade 
kring vad som gäller just nu – det gör vi 
via nyhetsbrev, e-postutskick, vår webb-
plats och informationsmöten.  

En av våra viktigaste uppgifter är att un-
derlätta din vardag. På vår med-
lemswebb har vi därför samlat 
administrativa verktyg som hjälper dig 
att göra rätt. Här finns bl.a. avtalsför-
slag, checklistor, blanketter och for-
mulär för de flesta situationer som kan 
uppstå.   

Kompetensutveckling 
Måleriföretagen erbjuder kompetensut-
vecklande kurser och utbildningar till 
både företagare och anställda. Många 
av dem är helt kostnadsfria för våra 
medlemmar. Förutom våra traditionella 
kurser har vi utformat andra alternativ 
att ta till sig ny kunskap på företagens 
egna villkor. Ibland är det ju till exempel 
svårt att vara borta en heldag på kurs. 
Därför erbjuder vi telefonkurser, skräd-
darsydda utbildningar och företagsin-
terna kurser. Se mer under utbildning 
eller ta en titt i kalendariet på vår webb 
för mer information om vad vi erbjuder 
just nu.

Vad kostar ett medlemskap i  
Måleriföretagen?
Kostnaden för ett medlemskap utgörs 
av en fast årsavgift, en regionavgift och 
en rörlig avgift som är avhängig företa-
gets totala lönesumma för samtliga  
anställda. Du kan få en kostnadsupp-
skattning genom att mata in dina upp-
gifter i vårt beräkningsverktyg som 
finns på vår webb under Medlemskap.

För mer information om medlemskapet 
kontakta någon av våra projektledare.

Vi arbetar aktivt för att öka våra med-
lemmars  lönsamhet, utveckla dem i 
sitt företagande och bevaka deras in-
tressen. Vi lyfter och driver också de 
näringspolitiska frågor som är viktiga 
för måleribranschens utveckling.

En av våra viktigaste uppgifter är att 
avlasta våra medlemmar och ge prak-
tiskt stöd när det behövs – så att du 
istället ska kunna fokusera på din 
verksamhet och att utveckla ditt fö-
retag. Vi ser till att alltid hålla våra 
medlemmar uppdaterade på vad som 
händer i branschen, ger kostnadsfri 
rådgivning inom arbetsrätt, kollektiv-
avtalstillämpning, tecknar kollektiv-
avtal samt agerar förhandlingsstöd i 
kontakten med facket. Vi anordnar 
också kurser och utbildningar, 
branschträffar och medlemsmöten.

Som medlem har du också exklusiva ra-
battavtal när det gäller exempelvis 
bilar, drivmedel och försäkringar.

Måleriföretagen i Sverige är sedan 1 ja-
nuari 2015 en medlemsorganisation i 
Svenskt Näringsliv vilket ger våra med-
lemmar ett dubbelt medlemskap, hos 
oss och i Svenskt Näringsliv.

Som medlem har du också möjlighet 
att erbjuda dina kunder vår Nöjd-Kund- 
Garanti, som ger privatpersoner två års  
garanti på arbeten utförda av medlems-
företag. Det ger kunden trygghet och är 
ett konkurrenskraftigt argument i din 
marknadsföring och i ditt införsäljnings-
arbete.

Avslutningsvis får du ett brett nätverk 
och nya kontakter via Måleriföretagen. 
Måleriföretagen finns i hela landet. Vi 
har regionkontor i Umeå, Stockholm, 
Göteborg och Malmö. 

Välkommen att ta kontakt med oss så 
kan vi berätta mer om vad ett medlem-
skap innebär. Du hittar också mer infor-
mation på www.maleriforetagen.se.

Är du inte medlem och funderar 
kring vad ett medlemskap kan 
innebära för dig. Gå in på www.
maleriforetagen.se/blimedlem

Vill du bli medlem?

Måleriföretagen representerar ca 1400 medlemsföretag över hela Sverige. Våra med-
lemsföretag varierar med allt från enmansföretag till de med hundratals anställda. Måle-
riföretagen har tjänster som passar alla måleriföretag oavsett storlek. Här hittar du mer 
information om oss och hur vi kan hjälpa dig i ditt företagande.  

En trygg partner
och en hjälpande hand
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Erling Zandfeld, Projektledare
Region Väst, Skåne och Sydost 
erling.zandfeld@maleriforetagen.se 
0770-93 90 32 

Elvira Nilsson, Projektledare 
Region Stockholm, Mitt, Öst och Norr
elvira.nilsson@maleriforetagen.se 
0770-93 90 97

Kontakta våra projektledare: Ny silverring till gesäller och 
mästare i måleribranschen
Måleriföretagen i Stockholm har 
tagit fram en ny ring i silver som ge-
säller och mästare kan beställa 
som ytterligare ett minne och bevis 
på sina prestationer inom måleri- 
yrket. Det är även en fin gåva att ge 
till gesällen eller mästaren vid av-
lagt prov.

Ringen har plats för gesällen eller 
mästarens namn och eventuellt fö-
retagets logotyp eller något annat 
passande. Ringen finns att beställa 
för alla Måleriföretagens med-
lemmar hos Berggrens Juveler på 
Regeringsgatan 54 i Stockholm, tel 
08-20 30 23. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

För vertikala och horisontella utvändiga 90° hörn.  
 

 
 För vertikala och horisontella ut- och invändiga hörn. 
 

 

 
Om Nordsjö 
Nordsjö-varumärket har sina rötter i Nordström & Sjögren AB, som startade sin verksamhet redan 1903. I dag är 
Nordsjö ett av de ledande och mest innovativa varumärkena i Norden. Vi har stort fokus på att utveckla och tillverka 
produkter som är hållbara för vår miljö och vår ambition är att ligga steget före samhällets lagar och krav. Vid vår 
anläggning i Sege utanför Malmö, som är Nordens största, utvecklas och tillverkas färg, lack, spackel och träskydd för 
konsument och yrkesmålare. Nordsjö ingår i AkzoNobel-koncernen, som är väldens största färgtillverkare. 
 
Om AkzoNobel 
AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi 
förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar 
för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 
500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i 
Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 55 000 engagerade medarbetare levererar 
Tomorrow's Answers Today™. 
 

 

 

 
Nordsjö lanserar nytt sortiment för proffs  
 
Under 2014 kommer varumärket Nordsjö att få en ny logotyp och emballagedesign. 
Det är inte bara etiketten man förändrar utan även innehållet i burkarna och hela sitt 
koncept mot yrkesmålare.  
 
Nordsjö har tagit fram ett helt nytt proffssortiment bara för yrkesmålare. Sortimentet är 
förpackat i emballage som har en tydligt och enkel kommunikation och som kommer 
att göra valet av produkt mycket lättare. Dessutom har Nordsjö under lång tid arbetat 
fram en helt ny generation vägg- och takfärger. Den nya generationen färger är 
utvecklade i nära samarbete med måleriföretag i Sverige, Norge och Danmark. 
 
Vi är övertygade om att det nya sortimentet, designen och kvalitén i de nya 
produkterna kommer tilltala yrkesmålarna och hjälpa dem till ett bättre och proffsigare 
slutresultat, säger Tobias Eklund, Nordic Brand Manager Professionals på Nordsjö. 
 
Vårt sortiment av vägg- och takfärger är uppdelat i olika serier baserat på 
användningsområden. A-serien passar perfekt vid nybyggnation och för projekt med 
stort ljusinsläpp. Produkterna är optimerade för stora ljusinsläpp samtidigt som de ger 
en modern och slitstark yta. P-serien är anpassad för offentliga miljöer där slitaget är 
större och väggarna ska kunna rengöras i större utsträckning. Den tredje serien i det 
nya proffssortimentet är Grundserien som innehåller produkter som uppfyller 
yrkesmålarens krav på absolut bästa slutresultat. 
 
De första produkterna i det nya proffssortimentet finns för beställning och i butik från 
vecka 9. 
 
______ 
 
 
 
Kontaktperson: 
Tobias Eklund, Nordic Brand Manager Professionals 
T: 0708-35 55 71 
E: tobias.eklund@akzonobel.com 
 

Besök våra samarbetspartners för mer information.

...har produkterna som löser konstruktionskraven.

För en snabbare installation...
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WET-STICK  
rullverktyg

FLEX FOLDER justerar snabbt WET-FLEX  
till korrekt installationsvinkel

WET-STICK  
lågtrycksspruta 1,5 liter

Nu OCKSå på RuLLE! 
Mindre plats –  
mindre spill!
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REGION ÖST
20 OKT Årsmöte i Stockholm

Kalendern

REGION SYDOST
28 OKT Årsmöte 28 oktober, Göteborg

REGION SKÅNE
9 NOV Årsmöte, Malmö

10 NOV Årsmöte 10-12 november, plats Gävle

REGION MITT

REGION NORR
17 NOV Årsmöte 17-19 november, plats Stockholm

REGION VÄST
17 NOV Årsmöte, Göteborg

ALLA REGIONERNA
1 NOV   Gesäll- och Mästarbrevsutdelning  

i Stadshuset, Stockholm.

21 NOV   Framtidsgruppen 21-22/11 på  
Wenngarn hotell och konferens.

1 DEC   Telefonutbildning om arbetsgivarens  
skyldighet att förhandla enligt 11 § MBL  
före beslut om förändringar i verksamheten 
och anställningsförhållanden.

16 JAN   Telefonutbildning om nyrekrytering och  
återanställning.

7 FEB   Telefonutbildning om planering  
av sommarsemestern.

15 MAR  Telefonutbildning om lönerevision.

12 APR   Telefonutbildning om sommarplanering, 
anställning av vikarie, feriearbetare och  
lärling.

Mer information om vad som är på gång i  
Måleriföretagen finns på www.maleriforetagen.se

REGION STOCKHOLM
25 OKT Styrelsemöte

24 NOV Årsmöte, plats K-Märkt, Stockholm

6 DEC Familjebowling, Brännkyrkahallen

JOHAN GUSTAFSSON, Brandt & Gustafsson 
Måleri i Mullsjö
1.  Vi har läst på lite och tyckte att vi skulle ha 

nytta av att vara medlemmar, bland annat när 
det gäller försäkringar.

2.  Idag är vi bara två i företaget plus en lärling 
och extrapersonal ibland, men framöver hop- 
pas vi på att kunna expandera och då tror vi 
att vi kan få mycket hjälp genom till exempel 
försäkringar, utbildningar och rådgivning.

Allt fler blir medlemmar
Vi blir fler och fler medlemmar i Måleri-
företagen i Sverige vilket är glädjande.  
Vi kontaktade en av dem för att höra om 
deras förväntningar på medlemsskapet;

1.  Varför har du gått med i Måleriföretagen  
i Sverige?

2.  Vad har du för förväntningar på ditt  
medlemskap?

Johan Gustafsson och Oscar Brandt.



Mullsjö Huvudkontor Lager 
Tel   0392-36010
Box 90, 565 22 MuLLsjö

GöTEBORG säljare
Tel     031-711 66 90

KIsTA Yrkesbutik Kontor
Tel    08-26 5210
Haukadalsgatan 8b, 164 40 KIsTA

RInG Oss EllER hAndlA dIREKT på www.lEIfARvIdssOn.sE

– vi servar 

hantverkare!

KATAlOG 

nR22
uTE 

nu!

Ring oss nu på

0392-360 10

Upptäck vårt  
breda sortiment!
Ventiler
Tätlister
Beslag
Fogmassor
Kitt
Lim
Fogband
Verktyg
Maskiner
Slipmaterial
Byggavskärmning
Arbetsmiljö

Gör din beställning i vår webbshop,
maila din order till oss på 
order@leifarvidsson.se eller  
ring 0392-36010.



Efter en djupgående analys av trender inom bland annat 
mode, design och arkitektur samt dagens konsumentbe-
teende kan nu AkzoNobels design- och kulörexperter 
avslöja att det är Heart Wood som blir årets kulör 2018!

Med en subtil och varm rosa ton, passande till naturträ och 
läder skapar Heart Wood en känsla av skön bekvämlighet. Ett 
efterlängtat val för konsumenter som vill mysa till det och hitta 
ett både inre och yttre lugn i sitt hem.

Researchen för att få fram Heart Wood genomfördes av 
kulörteamet på AkzoNobels Estetisk Center tillsammans med 
en extern grupp av 11 internationella trendexperter inom om-
råden som mode, design och arkitektur. De fann en stark och 
övergripande trend bland konsumenter och den är att de vill 
omvandla sina hem till en slags retreat från omvärlden.

”När livet går snabbare, är det dags att trycka på paus”, säger 
Per Nimér, nordisk designchef på AkzoNobels varumärke 
Nordsjö. ”Vårt hem behöver vara en plats där vi kan skruva ner 
ljudet, där vi kan vårda våra värden och ladda om. Kulör kan 

spela en viktig roll när det gäller att ta itu med balansen mellan 
utsidan och vårt inre lugn.”

”Årets kulör 2018 fångar verkligen ögonblickets stämnings-
läge. Heart Wood och dess fyra komplementpaletter hjälper 
konsumenterna att skapa ett hem med en känsla av säkerhet, 
trygghet; välkomnande hem för alla.” 
Gör ditt hem till din oas. Insikter från omfattande forskning 
kring sociala-, ekonomiska- och designtrender visar att vi lever i 
en värld av oförutsägbarhet, med tillgång till mer information 
och val än någonsin. Nu är det dags att återvända till hemmet, 
där vi kan skruva ner ljudet och skämma bort oss själva.

Heart Wood-hemmet är varmt och välkomnande. Det kombi-
nerar mjuka nyanser av grå-rosa, blått och mjuk kakao men kan 
också dras mot mer djärva nyanser av bläckblått och lila. Det 
hämtar inspiration från naturliga träets taktila egenskaper och 
mjukheten hos läder, material som konsumenterna ofta tar till 
sig i oförutsägbara tider. Kulörerna i Heart Wood-kollektionen 
är framtagna för att ge oss möjlighet att stänga ute bullret, 
lugna våra sinnen och ladda om batterierna.

Heart Wood 
till årets kulör 2018

AkzoNobel utser
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I det välfyllda målarmuseet i Gamla Linköping kan man 
få en inblick i målaryrkets historia så långt tillbaka som 
till 1400-talet. På köpet får man ta del av de ideella 
guidernas egna erfarenheter och kunskaper.

I Gamla Linköping, vägg i vägg med Bleck- och plåtslagerimu-
seet, finns ett stort stycke svensk målarhistoria bevarad. An-
ders Liljeberg är en av de eldsjälar som tagit initiativ och 
driver museet genom ”Föreningen Målerimuseet i Gamla 
Linköping”.

– Vi är 70 medlemmar i föreningen och 14 som turas om att 
stå i museet. Alla utgår från sina egna erfarenheter och be-
rättar om det som intresserar besökarna, berättar han.

Det sex år gamla museet hade nära 6 500 besökare under 
förra året och många som själva varit verksamma inom måla-
ryrket blir kvar länge och tittar på de gamla föremålen.

I den ena delen har medlemmarna byggt upp en verkstad 
som skulle kunna vara tagen från 1880-talet. Där finns fö-
remål som skänkts av privatpersoner, måleriföretag och 
dödsbon.

– Faktum är att när jag började gå som lärling hos min far 
1956, så såg det ut ungefär så här. Han var dock lite konser-
vativ och ville ha det som det alltid har sett ut, men det fanns 
nog modernare verksamheter på den tiden.

I den andra delen av museet finns mängder av föremål. 
Fotografier, verktyg, kartor med handtryckta tapeter, pannåer 
för ådring och marmorering samt färgpigment och mycket 
annat, museet är en miniversion av det större målarmuseet 
som finns i Stockholm.

– Vi har inte behövt säga nej till någon som velat skänka 
föremål än, men det börjar nog närma sig, säger Anders Lilje-
berg.

När det gäller utvecklingen av museet och föreningens 
fortlevnad tampas de aktiva med samma svårigheter som 
många andra ideella föreningar.

– Vi behöver fler yngre medlemmar, men idag är alla så 
upptagna oavsett vilken ålder de är i. Sen skulle vi gärna ta 
hjälp med att datorisera all dokumentation och alla fotografier 
av föremålen i museet.

Lo Bäcklinder

– Vi åker till Colombia den 18 oktober och 
är borta i elva dagar. Vi landar i Bogota 
och flyger sedan inrikes till Rioacha. 
Barnen i Colombia behöver framförallt 
regnskydd då det regnar väldigt mycket 
och när det regnar blir skolan inställd. Nu 
gör vi det möjligt för barnen att gå i skolan 
året om. Vi är sju stycken från företaget 
som åker ner och vi ska bygga tre stora 
klassrum.

Varför gör ni den här typen av  
välgörenhetsarbete?
– Jag fastnade för Ankarstiftelsen då det 
är en hundraprocentigt ideell välgören-

hetsorganisation. Alla som jobbar för An-
karstiftelsen gör det utan att få betalt. 

Jag har valt att göra just det här för att det 
är en dröm jag haft att kunna hjälpa barn 
som verkligen behöver det, fler borde göra 
det. Det är goda tider nu och många företag 
tjänar pengar, då borde fler också kunna 
hjälpa dem som behöver. Vi satsar stort på 
det här och hoppas fler kan göra detsamma.

Har ni gjort något liknande jobb tidigare?
– Vi har gjort mindre saker och skänkt 
gåvor till olika organisationer, men inte på 
den här nivån. Om allt känns bra så kommer 
jag garanterat åka igen.

Målar- 
museum  
med mersmak

Målar- 
museum  
med mersmak

Hej Alexander Feldhof, VD på Delér måleri, berätta vad det är för 
välgörenhetsarbete ni ska göra tillsammans med Ankarstiftelsen i oktober?

Hallå där Alexander som är på väg till Colombia på välgörenhetsarbete
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Nya Ford Mustang
Ford släpper nu bilderna på nya Ford Mustang. Modellen 
är mer strömlinjeformad och kraftfull än tidigare versioner, 
och inne håller en sofistikerad motor och förbättrad fjäd-
ring, tillsammans med en rad nya teknologiska lösningar. 
Bilen kommer börja levereras under 2018.
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Audi Aicon
Med designstudien Audi Aicon 
visar märket upp en autonom Audi 
för framtiden – utan varken ratt 
eller pedaler. Audi Aicon är kon-
struerad för ren eldrift och be-
räknas kunna köras mellan 700 
och 800 km på en enda laddning.

Sonys nya Xperia™ XZ1
Flaggskeppet Xperia XZ1, i tunn metalldesign, är utrustad 
med banbrytande Motion Eye™-kameran som spelar in 
videos i Super slow motion. Dess-
utom med en 5,2 tums full HD 
HDR-skärm och  oöverträffad ljud-
kvalitet tack vare Hi-Res Audio och 
kraftigare högtalare. Sonys nya 
världsunika funktion 3D Creator 
låter dig enkelt skanna in ansikten, 
huvuden eller andra objekt till 
3D-modeller. Använd dina 3D-alster 
på roliga sätt i meddelande-appar 
och på sociala medier, eller 
3D-printa unika souvenirer – ett 
genombrott inom mobil kreativitet.

Framtiden – iPhone X
Med elegant design helt i glas och en snygg 5,8-tums Super 
Retina-skärm, ett A11 Bionic-chip, trådlös laddning och en 
förbättrad kamera på baksidan med dubbel optisk bildstabili-
sering. Med  iPhone X får kunderna ett innovativt och säkert 
sätt att låsa upp, autentisera och betala med Face ID, tack 
vare den nya TrueDepth-kameran.

iPhone X introducerar en revolutionerande design med en 
heltäckande skärm. Fram- och baksidan har det hållbaraste 
glaset någonsin och finns i silver och rymdgrått, medan ett 
band i högpolerat rostfritt stål av kirurgisk kvalitet följer 
kanten på och förstärker iPhone X. En färgprocess med sju 
lager ger exakta färgnyanser samt opacitet på glasets finish 
gör designen lika elegant som hållbar, samtidigt som den är 
vatten- och dammtålig.

iPhone X har även ett omdesignat kamerasystem med två 12 
MP-kameror på baksidan med dubbel optisk bildstabilisering.

Designen med baksida i glas gör att trådlös laddning fungerar 
med det etablerade Qi-ekosystemet med två nya trådlösa 
laddningsplattor från Belkin och mophie. Pris från 11 495 kr.

Beoplay H4
BeoPlay H4 är en vacker och 
minimalistisk hörlur i natur-
material såsom lammskinn, 
flätad textil och aluminium. 
Designen har tydliga visuella 
referenser till B&O PLAYs 
design  arv, och ljudet är det 
hyllade Bang & Oluf sen Signa-
ture Sound, vilket ger dig en 
autentisk, ren och kraftfull 
musik upplevelse.

Ny portabel tvätt  
från Kärcher OC 3
Med den portabla tvätten OC 3 lanserar 
Kärcher en innovativ lösning för snabb 
rengöring när du är på språng. Låg-
tryckstvätten är batteridriven och har en 
egen vatten tank, vilket gör att den kan 
användas överallt. Munstycket är sär-
skilt utformat för lågt tryck och ger 
mycket bra rengöringsprestanda.

Ett litiumjonbatteri ger 15 minuter 
 oavbruten rengöringstid. Med en vikt på 
bara 2,5 kg får Mobile Outdoor Cleaner 
lätt plats i bilens bagageutrymme. 
Kompakt förvaring av det praktiska 
spolhandtaget och den 2,8 meter långa 
spiralslangen under den löstagbara 
tanken, som rymmer fyra liter vatten. 
Om du behöver mer vatten kan detta tas 
från andra källor via en sugslang.



Gillar du  
att jobba  
med tesa?

Vi med.
Colorama är Sveriges största färgfackhandelskedja 
och vi erbjuder måleri- och ytskiktsprodukter från 
marknadens främsta varumärken. 
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Trådlösa 
hörlurar
Beoplay H5 är ultra-
portabla och trådlösa 
hörlurar med toppkvalitet, 
designade av Jakob 
Wagner för musik älskare 
med en aktiv livsstil. 
Kollektionsfärg: Vapour.

Premiär för Mercedes X-Klass
Nu har Mercedes visat X-Klass, som tar 
premiumkänslan i pickup-segmentet till en 
helt ny nivå. 

Nya X-Klass kombinerar pickupens klas-
siska fördelar med komfort, design, kör-
känsla och säkerhet som i en vanlig 

Mercedes. Dessutom har den klassens 
rymligaste flak. 

Till Sverige kommer bilen redan i höst som 
X 250 d 4MATIC (2,3 liters diesel 
190 hk/450 Nm) med 7-växlad automat-
låda och inkopplingsbar fyrhjulsdrift. 

Lågväxel finns som standard och diffspärr 
finns som tillval. 

Under 2018 säljstartas toppmodellen 
X 350 d 4MATIC med diesel V6:a på 
258 hästar och permanent 4MATIC fyr-
hjulsdrift.

Renault Formula Edition®

Renault Formula Edition® är en hyllning till företagets långa historia och tekniska fram-
steg inom motorsporten och Formel 1, som inte bara är sport, utan en del av 

 Renaults utvecklingsarbete. 

Renault Formula Edition®-modellerna lanseras med svart grill och stöt-
fångare, satin-svart Renault-logga i fronten samt yttre backspeglar och 
lättmetallfälgar i svart och ger transportbilarna en stark och sportig 
karaktär med tydlig koppling till motorsporten. Designen i sin helhet 
samt de racing-gula detaljerna på grill, dörrar, dimljus och fälgar har 
inspirerats av Renault Formula One Team och accentuerar det redan 

sportiga utseendet. Interiören har svart satinfinish på mittkonsol, ratt och 
golvmattor och sätter pricken över i:et för Formula Edition®.

Elbilen Fractal får designpris  
för Peugeot i-Cockpit®

Vid prisceremonin av ”International Automobile Festival”  
i Paris fick Peugeot ta emot det priset   
för sin koncept bil Fractal. 
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Jotun lanserar den nya färgkartan för LADY Pure Color och LADY 2018
Den nya färgkartan från LADY bjuder på 
hela 32 kulörnyanser som speglar tidens 
tendenser. Den här gången har färgkartan 
också designats så att man enkelt kan 
sätta ihop kulörpaletter för att skapa ett 
harmoniskt hem. Samtidigt lanseras även 
nya LADY Pure Color – nu ännu mattare 
för ett mer exklusivt utseende.

Med LADY kan du skapa ett brett spek-
trum av interiörstilar. Genom att visa hur 
kulörerna lever och harmonierar med 
varandra på helt unika sätt hoppas Jotun 
att den nya färgkartan från LADY hjälper 
folk hitta sin personliga kulörpalett – från 
enstaka rum till hemmet som helhet.

I arbetet med trender, kulörer och livs-
stilar har Jotun identifierat tre tendenser 
och tillhörande kulörer som kommer att 
prägla våra hem den närmaste tiden: 
City Motions, Silent Serenity och Lush 
Garden. 

City Motions har sin bas i blå nyanser 
och anammar den minimalistiska 
trenden som växer fram i metropoler 
som Köpenhamn, London, New York och 
Berlin. Städer där urbana utmaningar 
kräver nya lösningar och en ny genera-
tion visar vägen med smarta knep som 
gör livet enklare. 

Silent Serenity består av kulörer som för 
tankarna till fjärran länder och ett enk-
lare liv – i en atmosfär som både är varm 
och inbjudande. Här ser vi hur nytt möter 
gammalt samt hur stillhet och ro uppstår 
när vi tar in bruna sandtoner och mjuka 
persikonyanser. 

Lush Garden representerar nytt liv. 
Jotuns gröna kulörer blir nu något dju-
pare och mer omslutande, samtidigt 
som det kommer in blågröna toner. Röda 
nyanser i olika styrkor gör också entré. 
På så vis blir Lush Garden ett uttryck för 
den harmoni vi finner i botaniska träd-
gårdar och exotiska naturupplevelser. 

Cole & Son nya Icons
Kollektionen är en hyllning till Cole & Sons mest 
älskade tapetfavoriter som Woods, Humming-
birds, Palm Leaves och Flamingos men som nu 
visas i nya glamorösa färgställningar inspirerade av 
50-talets Miami. 

Lugna, neutrala toner och mjuka pasteller som mint, 
dimrosa och oceanblå varvas med djupa och klara nyanser 
av bläck, lime, violett och turkos. Icons är en kollektion med såväl 
diskreta som djärva mönster vilket gör att den passar i hemmets alla rum och 
skapar en exklusiv och tidlös känsla i äkta Cole & Son-stil.
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Ta hand  
om dig!

Ta steget över till 
3M™ Versaflo™ TR-600  
fläktmatade andningsskydd.
Ett tillförlitligt, mångsidigt 
och mycket komfortabelt 
andnings skydd som möter dina 
behov i de mest skiftande och 
krävande arbetsmiljöer.

Köp hos Alcro Beckers Pro Center
Stockholm, Göteborg och Malmö 
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Nya generationen – iPhone 8
De nya iPhone-modellerna har en helt ny design i glas och alumi-
nium, finns i tre snygga färger och tillverkas av det hållbaraste 
glaset någonsin i en smartphone. De är dessutom utrustade 
med Retina HD-skärm och A11 Bionic-chip och är designade för 
den optimala Augmented Reality upplevelsen. Kameran blir 
ännu bättre med enkel och dubbel kamera med stöd för porträtt-
belysning på iPhone 8 Plus. Och med trådlös laddning får iPhone 
en ny kraftfull funktion. Den nya kameran har även den högsta 

videokvaliteten någonsin i en smart phone 
med bättre videostabilisering, 4K-video 
med upp till 60 bilder/s och slowmotion i 
1080p med upp till 240 bilder/s. Den 
Apple-designade video kodaren analyserar 
bild och rörelse i realtid för video med 
optimal kvalitet. Med iOS 11 har både 
iPhone 8 och iPhone 8 Plus stöd för 
formaten heif och hevc, vilket innebär upp 
till dubbelt så hög komprimering och 
lagring av dubbelt så många bilder och 
videor. Pris från 7 995 kr.

Citroën C5 Aircross
C5 Aircross har en unik design, såväl utvändigt som invändigt. 
Ett muskulärt yttre som undgår att bli aggressivt genom mjuka 
linjer, hög motorhuv, Citroëns karaktäristiska Airbumps®, långt 
axelavstånd (2,73 meter) samt korta överhäng och grafiska 
utsmyckning med full-LED teknologi och 3D-bakljus. Interiört 
har bilen generösa utrymmen, praktiska förvaringsfack och en 
allmänt smart inredning. Vidare så är kupén rymlig och full av 
ljus tack vare panoramasoltaket, framstolarna har elektrisk 
uppvärmning och massagefunktion.

I C5 Aircross finns också ny intuitiv och smart teknik som 
bland annat en 12,3” stor bildskärm med TFT-teknik, en åtta 
tums pekskärm med Mirror Screen för Apple CarPlay™ samt 
en induktiv trådlös smartphoneladdare. C5 Aircross har 
vidare flera säkerhetslösningar och körhjälpmedel såsom 
autobroms, filvarningssystem och adaptiv farthållare med 
stoppfunktion. 

Den senaste generationen av bränsleeffektiva bensinmotorer 
på 165–200 hk med automatlådan EAT6. I en senare lanse-
ringsfas kommer även en plug-in-hybrid med e-AWD. Den 
kommer med en förbränningsmotor på 200 hk och två el-
motorer, en fram och en bak, med en total effekt på 300 hk. 
C5 Aircross kommer därigenom att bli den motorstarkaste 
produktionsbilen från Citroën hittills. Bilen kommer så små-
ningom också som elbil med en räckvidd på 60 kilometer 
alternativt som en hybridbil.
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produktnytt

Geonature  
från Midbec
En kombination av stilar i denna speciella 
kollektion som både visar senaste 
trenden med art déco men också mönster 
från naturen. Stiliserade motiv, grafiska 
linjer och dämpade toner eller mäktiga 
mönster på mörka bottnar med lyxiga 
accenter. Geometriska former, kork-
imitationer och gröna växter. Färger i 
havsgrönt, gyllene sand, grumligt vit, 
dimmiga blå och svarta toner med guld-
inslag utmärker denna underbara kollek-
tion i oväntade mönster och färger.

Flügger Sandplast S+
Nu lanserar Flügger ett multisprutspackel, som är testat 
för att klara flera arbets uppgifter samtidigt. Det betyder 
minskad tidsåtgång för de professionella målarna.

Sandplast S+ har testats och godkänts för att till exempel 
kunna klara kraven på knäckstyrka när du spacklar gips-
skarvar och lägger i pappersremsa. Sandplast S+ har en 
något segare konsistens, vilket bland annat gör att den är 
mer flexibel och ger en vacker jämn yta.

Sandplast S+ är anpassad till arbetet på en modern bygg-
arbetsplats, och vi rekommenderar att den används till 
sprutspackling av väggar. Produkten har testats av profes-
sionella målare och är framför allt utvecklad och testad för 
El-Myggans sprututrustning. 

Med Sandplast S+ får du en god och hållbar grund, som 
ger optimal vidhäftning för efterföljande behandlingar. 
Spacklet fungerar utmärkt när man ska gränga tak – ger en 
jämn struktur som dessutom är vit. Sandplast S+ levereras 
i säckar med 15 liter.Nytt från LA Arvidsson

Skärmvägg Maxi med kardborre För 
takhöjd upp till 3,6 meter, bredd 2,2 
meter. 

Smart och snabb byggavskärmning. 
Takskena med mjuk kant och armerad 
väv samt teleskopisk stolpe med 
fjäder belastning som skapar lagom 
tryck mellan golv och tak. Allt kan rullas 
ihop för enkel transport.

Väven är försedd med kardborrefäste 
för att kunna koppla ihop flera 
stycken och få en dammtät av-
skärmning.

Hagmans  
Golvfärg EP-V
Betonggolvet i garaget är ett golv som 
ska klara av hårt slitage. Hagmans 
Golvfärg EP-V är en kemikalie-
beständig, tvåkomponent och vatten- 
buren epoxifärg, perfekt för garage-
golvet. Färgen, som är diffusions öppen, 
är främst avsedd för betong golv men 
kan även användas på golv och väggar 
av trä eller fiberplattor. Förutom garage-
golv är den även lämplig i källare och 
underlag med lätt till medeltung trafik 
inom industri, handel och lantbruk. 
Med Golvfärg EP-V kan du måla på 

nygjuten betong 
redan efter en vecka.

För extra slitstyrka 
rekommenderars att 

kombinera Golv-
färg EP-V med 
sandade hjul-

spår. Hagmans 
Hjulspår gör inte 
bara golvet deko-
rativt, nu håller 
garagegolvet även 
för dubbdäck.

Ny underställskollektion
Snickers Workwear presenterar sina nya 
högteknologiska underställ inom arbets-

kläder. Underställen kommer i tre 
olika familjer för att tillgodose 
variationer i klimat samt olika 
nivåer av fysisk arbets intensitet.

FlexiWork – en ny version av 
den klassiska XTR-sorti-
mentet med en uppdaterad 
design och förbättrad funk-
tionalitet. Nya avancerade 
stickningsprofiler och 
stretch erbjuder värme och 
ventilation.

FlexiWork med ull – för 
extra värme. Kombinationen 
av ull för värme och poly-

ester för hållfasthet gör 
dessa underställ varma, ventile-
rande och hållbara.

LiteWork – för extra hög aktivitet. 
Med 37.5®-teknik för aktivt arbete 
där ventilation och fukttransporter 
är högsta prioritet.

Kraftig  
slipeffekt  
och maximalt utsug
Festools nya patenterade slip system 
MULTI-JETSTREAM 2 har en enastående 
samverkan mellan till- och frånluft – med 
optimal dammuppsamling ända ut till 
kanten. Resultatet är så gott som 100 % 
utsug med samma höga slipeffekt för 
perfekt ytkvalitet och hälsovänligt arbete.
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produktnytt

FLEX nya vinkelslipar
Vinkelsliparna är nyutveck-
lade med en ”long-life” 
motor med opti-
merad kyl- och 
kolborstgeometri, 
markant för-
bättrad livstid på 
kolborstarna. Både motor och 
användare skyddas dessutom mot 
aggressivt damm tack vare att luftut-
släppet arbetar framåt samt att vinkel-
sliparna är utrustade med ett flertal 
dammskydd. Maskinerna är försedda 
med spindellås för justering samt 
snabbt och enkelt skivbyte.

Nytt från Mirka
Mirka® DEOS är den senaste med-
lemmen i Mirkas elektriska slip-
maskins familj. Det 10 centimeter höga 
verktyget med en kompakt och mycket 
låg profil ger en hög manövrerbarhet 
och hjälper till att leverera en exakt och 
effektiv slipning. Mirka® DEOS som 
enbart väger 1 kilo är naturligtvis ut-
rustad med en borstlös motor. Den 
optimerade ergonomin möjliggör ett 
bekvämt grepp.

Slipp spackling  
vid övertapetsering 
av glasfiberväv
Bostik Recover Light är ett speciallim 
som fyller igen alla ojämnheter, och 
tapetsering med renoveringstapet kan 
ske direkt ovanpå underliggande tapet. 
Glasfiberväv behöver aldrig mer bred-
spacklas och slipas vilket sparar 
 mycket arbetstid. Recover Light är 
dessutom lättjobbad med en smidig 
konsistens och lång öppentid. 

Bostik har 
även Recover 
– ett annat 
 special lim för 
renoverings-
tapet på grövre 
underlag.

Wagner utökar HeavyCoat-familjen
Nu har Wagner utökat sin 
HeavyCoat-serie med den 
elektriska HC 750 E och 
den bensindrivna HC 750 
G. De kompakta 
färgsprutorna är perfekta 
för applicering av 
högviskösa material på 
stora ytor. Arbeta snabbt, 
effektivt och rent och få 
samtidig en utrustning med 
lång livslängd, större 
tillförlitlighet, låga under-
hålls kostnader och 
minimalt slitage.

Tack vare Wagners nyutveck-
lade HydraStroke-teknik är 
kolvpumparna HC 750 E och 
HC 750 G särskilt robusta 
och slitstarka.

Med bara två kontroll-
knappar, tryckregulator  
och avlastningsventil, blir 

 hanteringen av maskinen 
mycket lättare än tidigare.

Den lågt placerade inlopps-
ventilen gör det lättare att 
suga upp högviskösa mate-
rial såsom flamskydd, 
rostskydd och sprut-
spackel.

Den eldrivna modellen har 
en maxima kapacitet på  
6 l/min och den bensin-
drivna 7,6 l/min. De kan 
användas med ett drifts-
tryck upp till 250 bar.

De nya HC-utrustningarna 
levereras med HT-slang, 
avlastningsslang, Airless 
pistol samt 2SpeedTip 
munstycke (maximalt mun-
styckesstorlek 0,043”).

För HC 750 finns det en 
specialadapter för anslut-

ning till storpack. Denna är 
både lämplig för färg och 
sprutspackel och tillåter 
materialet att sugas direkt 
från containern. Den är lätt 
att demontera när den 
behöver rengöras efter 
användning.

Stapelbar förvaringsväska  
från Hitachi Tools
Nu finns en del av Hitachis ”Tool only”-sortiment 
med stapelbar förvaringsväska. Den stapelbara 
förvaringsväskan (HSC – Hitachi Stackable Case) 
finns i fyra storlekar beroende på vilket verktyg du 
väljer och kan även köpas separat.

Nya Borosan
– Ur ett estetiskt perspektiv är Borosan 
mycket mångsidig och attraktiv och är 
perfekt för såväl små renoveringsprojekt i 
hemmet som inredning av större bygg-
nader och lägenhetsprojekt, säger Sissa 
Sundling, Head of Design på Borås-
tapeter.

Eftersom rullarna kan sättas upp direkt 
på väggen går det åt mindre tid. Tape-
terna är kraftiga och täckande och har en 
perfekt mönster rapport, vilket bidrar till 
ett högklassigt slutresultat.

Retroflirtande Ellips
Duros nya kollektion Ellips är en evig, 
elegant och naturlig form som återfinns i 
mycket. Den här mönsterformen åter-
kommer med jämna mellanrum i flera av 
Duros kollektioner ända sedan vår början 
på 30-talet. Den här gången är Ellips mer 
50-talsflörtande men samtidigt nutida. 
Ellips finns i fem olika färgställningar, allt 
från dimmiga pasteller till guld eller svart.

I kollektionen tolkar Duro naturens olika 
former. Det skandinaviska landskapet är i 
fokus och landar i sju stycken avskalade 
och harmoniska tapetmönster.



Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

FLINKS KAN 
FESTOOL Bromma • Globen 

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

0456-501 96  •  070-630 10 07 
www.rnkroken.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

 MÅLARMÄSTAREN 5/2017     39

Midbec  
lanserar  
#FAB
Kollektionens förtjusande 
mönster är inspirerad av 
modehuvudstaden Paris flärd 
och glamour. Chica motiv 
som retrokameror, spets-
mönster, söta parfymflaskor 
och trendiga polaroidbilder 
med vintage-look utgör några 
av kollektionens tapet-
mönster.

Färgpaletten är en mix av 
ljusa pasteller, färgstark 
cerise nyans, svart-vitt och 
skimrande koppar och guld-
detaljer. #FAB består av 15 
olika mönster i flera fina 
färgställningar och 11 olika 
fototapeter.



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!

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
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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!

f

FÄRGTILLVERKARE

k

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

Brandskyddsfärger 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 
brandkrav. Kan målas på tidgare målade  
ytor, vilket sparar mycket arbete! Nyhet!

Allt inom sprututrustningar
TempSpray värmeslangar 

Reglering av temperaturen 20-60oC. 
Kan monteras på alla Airless anläggningar

Dimmfri 
sprutning

Wagner Spraytech Scandinavia 
Kenneth Karlsson, tel. 0723-23 23 76 
Anders Bergstedt, tel. 0733-44 24 55

www.wagner-group.com

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.comwww.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.

Effektiv  
marknadsföring

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

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
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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

SUPERPAD P 

Orginalet för Giraffer 
kontakt@nils-magnus.se 

070-6340991 

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
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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 



by Flügger

Miniföredrag om aktuella ämnen inom måleri

Superkampanjpris på utvalda produkter

Rådgivning från experter på plats

Dagen då inspiration möter effektivitet 

* Anmälan, innehåll och villkor kan variera från ort till ort. Vänligen  
kontakta aktuell butik i ovan lista för fullständig information. 

Painter’s 
Day

Flügger Proffs

2017

 

Tourschema

Nu är det äntligen dags för succén Painter’s Day by Flügger. Träffa andra målare, prata med våra 
experter, ta del av kampanjer och låt dig inspireras av ledande leverantörer i branschen.

  Ny unik hörnlist - presentation

 Nytt multispackel - demonstration  

Gratis service på din Graco-utrustning* 

Piteå
Skellefteå
Örnsköldsvik
Borlänge
Gävle
Uppsala
Järfälla
Hägersten
Nyköping

Enköping
Örebro 
Eskilstuna
Norrköping 
Linköping 
Jönköping
Karlstad
Borås 
Göteborg

14 Nov
15 Nov
16 Nov
21 Nov
22 Nov
23 Nov
28 Nov
29 Nov
30 Nov

24 Okt
25 Okt
26 Okt
31 Okt
1 Nov
2 Nov
7 Nov
8 Nov
9 Nov

3 Okt
4 Okt
5 Okt

10 Okt
11 Okt
12 Okt
17 Okt
18 Okt
19 Okt

Kalmar
Karlskrona
Hässleholm
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Helsingborg
Lund
Malmö

*

flugger.se



Läs mer på hagmans.com

GOLVMÅLNING 
FÖR ALLA MILJÖER

Golvfärg 1K
• Diffusionsöppen
• Kulörbeständig
• Ytor in- och utomhus

INDUSTRI • LAGER • GARAGE • BALKONGER • TRAPPOR

Golvfärg EP-V*

• Diffusionsöppen
• Kemikaliebeständig
• Brukstid 2 timmar

*Med Hagmans Golvfärg EP-V kan du måla på 
nygjuten betong efter en vecka!


