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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

alet är över men Sverige står inför ett oklart parlamentariskt läge. Men 
oavsett hur nästa regering kommer att se ut så finns det viktiga frågor 
som vår nästa regering behöver ta tag i. Det handlar om allt från att 
skapa en fungerande arbetsmarknad där företag kan växa och skapa nya 
jobb, till att vi ska ha ett tryggt samhälle med en stabil och bra välfärd. 

För att lyckas med detta behöver vi en regering som inser vikten av långsiktiga och 
hållbara villkor för landets företagare. Våra företagare är kärnan i ett framgångs-
rikt Sverige. Det är företagen som skapar landets arbetstillfällen. Kan de växa, 
anställa och utvecklas så bidrar och bygger de i sin tur basen för fler skatteintäkter 
och i förlängningen möjligheten till en nödvändig välfärd. 

Därför är ett bra företagarklimat en förutsättning och grund för ett fungerande 
samhälle i ett större perspektiv. Så nästa regering behöver lägga större fokus på att 
skapa bra förutsättningar för landets företagare. Det kan till exempel handla om att 
återställa rotavdraget till 50 procent av arbetskostnaden, minska företagens admi-
nistrativa regelbörda och se över vilka reformer som behövs för att våra företagare 
ska kunna möta framtidens arbetsmarknad. 

Samtidigt har vi inom branschen och hela vår sektor en utmaning som vi gemensamt 
kommer att fortsätta att jobba vidare med – nämligen utmaningen att motverka 
fusk och mygel. Det är en högst relevant fråga eftersom den på olika sätt tränger in i 
och påverkar hela vårt samhälle. Det kommer dessutom finnas ett stigande behov av 
fler bostäder och en ökad efterfrågan av hela byggsektorns tjänster på lång sikt.

Tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, 
Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen och Glas-
branschföreningen är Måleriföretagen delägare i det icke vinstdrivande bolaget 
ID06 AB. Via ID06 AB jobbar vi inom byggbranschen tillsammans för säkra och 
sunda arbetsplatser, bland annat genom att försvåra för obehöriga att vistas på 
byggarbetsplatserna. 

ID06AB är ett sätt, men det finns mycket mer att göra och här kan Sveriges nästa 
 regering bidra på ett tydligt sätt.  Redan i dag finns det konkreta åtgärder som 
omgående kan vidtas mot fusk och svartjobb – nämligen att återställa rotavdraget 
till 50 procent av arbetskostnaden. Rotavdraget är en väl fungerande reform som 
dessutom uppskattas av en bred allmänhet.

Måleriföretagen strävar alltid efter en sund arbetsmarknad utan mygel och fusk. 
Och det här är något vi kommer att fortsätta att jobba med framöver för detta är 
viktigt, inte bara för alla företagare, deras medarbetare och branschen i stort utan 
för hela Sverige.

V

Nästa regering bör skapa bra  
villkor för landets företagare



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

Hitta din närmaste återförsäljare på sigmacoatings.se

Vi  levererar  allt  för  
professionella  arbeten.

Sigma Coatings är ett av Europas ledande 
professionella färgmärken, med försäljning 
i de flesta länder i Europa. Vi är därför 
övertygade om att vi kan hitta en produkt 
som passar ditt projekt.
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Johanna blev årets Nordsjöstipendiat
Under Svenska Målareförbundets årsmöte i slutet av 
augusti delades årets Nordsjö stipendie ut. Årets 
vinnare är Johanna Adolfsson från Avdelning 6 i Svea-
land. Stipendiet som är instiftat av Svenska Målare-
förbundet och Nordsjö har delats ut sedan 1989.

– Det var till Svenska Målareförbundets 100-årsjubi-
leum som Nordsjö skänkte ett belopp som skulle gå 
till stipendiet. Tanken var att det skulle ges till per-
soner som visade extra stor yrkesskicklighet och 
intresse för fackligt arbete, berättar Mikael J:son 
Lindhe, informationsansvarig vid Akzo Nobel/

Nordsjö.

Han gläds åt det faktum att 
under senare år har priset delats ut till många kvinnliga målare, 
vilket följer trenden med allt fler kvinnor i yrket.

Förutom äran så innebär att bli årets Nordsjölärling även att 
vinnaren får en check på 20 000 kronor.

– Jag tänker spara det mesta, men jag ska åka till Mexico och 
Kuba i början av nästa år och då kommer jag använda en del av 

pengarna, berättar Johanna Adolfsson, som sedan i somras 
arbetar Målericentrum i Västerås.

 Byggsektorns 
standardkontrakt 
samlade i ny utgåva 
Sverige har en lång tradition i fråga 
om standardavtal inom byggsektorn. 
Standardavtalen är av branschen 
gemensamt framförhandlade avtals-
villkor i form av allmänna bestäm-
melser med tillhörande kontraktsfor-
mulär. Föreningen Byggandets 
Kontraktskommitté (BKK) är förhand-
lingsorgan för sådana avtal avseende 
entreprenad- och konsultuppdrag.

Vid utformningen av dokumenten 
vägs olika partsintressen samman 
och man försöker uppnå en rimlig 
balans mellan berörda parters rättig-
heter och skyldigheter.

Avsikten med standardavtalen är att 
ge långsiktigt optimala allmänna 
bestämmelser som kan användas i 
alla typer av entreprenad- och konsul-
tavtal, oberoende av uppdragets 
omfattning och karaktär, samtidigt 
som de är gynnsamma för samtliga 

berörda 
parter, bygg-
herrar, entre-
prenörer och 
konsulter. 
Avtalsvill-
koren ska 
vara utfor-
made på ett 
sådant sätt 
att riskför-
delningen 
uppfattas 
som balan-
serad och 
rättvis.

BKK har även 
tagit fram avtalsmallar i form av 
kontraktsformulär. Formulärens syfte 
är att säkerställa att parterna i en 
entreprenad reglerar alla sådana 
projektspecifika frågor som förut-
sätts vara reglerade enligt de all-
männa bestämmelserna, för att de 
ska få den verkan som är avsedd.

För att de allmänna bestämmelserna 
och kontraktsformulären ska 
användas och tillämpas i så hög grad 
som möjligt måste de vara kända och 
lättillgängliga i det dagliga arbetet. 
För att underlätta användningen och 
tillämpningen av dessa standardavtal 
ges denna samlingsvolym ut i ny 
utgåva. Den innehåller de mest 
använda dokumenten med tillhö-
rande kontraktsformulär.

Fler tjejer till Bygg- och anläggningsprogrammet
Årets preliminära statistik om sökande till 
gymnasieskolan 2018/19 visar att antalet 
kvinnliga sökande till Bygg- och anläggnings-
programmet har ökat med 13 procent jäm-
fört med 2017/18. 

– Denna ökning har vi längtat efter. Nu är det 
viktigt att skolorna ser till att välkomna alla 
sökande som kommit in på utbildningarna. 
Det gäller allt från arbetsmiljö, gemenskap 
och kvalitativa studier då det fortfarande är 
hård konkurrens om eleverna. Det blir en 
stor uppgift för våra gymnasier att välkomna 
alla nya till vår bransch, säger Elin Kebert, 
projektledare för branschrekrytering på 
Sveriges Byggindustrier.

Ny väggfärg i taxfreebutiken
I september har Alviks måleri satt ny färg på väggarna i 
taxfreebutiken i Pir F på Terminal 5 på Arlanda samtidigt 
som verksamheten varit i full gång. Från en rödbrun 
nyans har väggarna sprutlackerats i en mintgrön kulör.

– Det är lite speciellt med den här typen av jobb 
eftersom butiken är i drift under tiden vi jobbar. Själva 
området precis där vi arbetar är avgränsat med skivor, 
men kunderna går precis utanför och vi målar med 
värmespruta för att det inte ska damma. Som tur är har 
vi två duktiga målare som har varit stationerade på 
Arlanda länge, som vet hur man ska hantera jobbet, 
berättar Michael Gidlund, teamledare på Alvikts måleri.

Han berättar att företaget har kontinuerliga jobb på 
Arlanda, som de får genom avtal med byggföretagen. 
Nyligen målade de en VIP-lounge i en av terminalerna 
och en butik i Sky City.

Fakta
Antal sökande kvinnor till BA (Bygg- 
och anläggningsprogrammet) 
2018/19: 600 av totalt 6 200 jämfört 
med 2017/18: 533 av totalt 6 009.

67 fler kvinnor har sökt BA i första 
hand jämfört med föregående år.

13 % fler kvinnor har sökt sig till BA- 
programmet i första hand jämfört med 
föregående år. 

Källa: Skolverkets preliminära siffror

Ur motiveringen:
”Genom sitt engagemang 
för måleri branschen, sin 
goda yrkeskunskap och 
hennes driv för ett mer 
jämställt måleri yrke 
nominerades Johanna till 
det fina stipendiet som 
Nordsjö färg och Målare-
förbundet ger årets 
Nordsjö lärling 2018.”

AKTUELLT



Vi är Sveriges största färgfackhandel, med 
marknadens bästa produkter, så självklart 
har vi den mest genomtänkta proffsburken. 
Välkommen in. 

Gillar du att     
 jobba med 
Alcro?

Vi med.
NY OVAL 

BURK!
Ergonomisk, 

lättöppnad och 
rymmer hela 

rollern.
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Med traditioner in i framtiden

Allt började med en dalmas som 
målade reklamskyltar för mer än 
80 år sedan. Idag är Bruske Måleri 
ett välrenommerat företag med 
sjuttio anställda som bland annat 
arbetar för Stockholms största 
bostads bolag. 

Som ett av Stockholms äldsta måleri-
företag gör Bruske Måleri skäl för  sin 
devis ”Med stolta traditioner in i fram-
tiden”. Att det är hantverksstoltheten i 
måleriet som är ett av deras huvudfokus 
finns det ingen tvekan om.

– Alla vi delägare är målare i grunden 
och vi brinner för måleri. Själv har jag 

arbetat som målare i hela mitt liv och 
drivit eget i sju år, men kände att jag 
ville slippa allt arbetsgivaransvar och tog 
därefter anställning här på Bruske. Sedan 
dröjde det inte mer än några månader 
innan jag fick frågan om jag ville bli 
arbetsledare och därefter om jag ville bli 
delägare, berättar Tobias Eriksson och 
skrattar åt hur det gick med att slippa 
arbetsgivar ansvaret.

Nu äger han företaget tillsammans 
med Kenneth Lindell, Mikael Holmgren 
och Tomas Forsberg. De har ett sjuttiotal 
anställda och i koncernen finns även 
Bruske Entreprenad med tolv anställda.

– Vi får ju ofta förfrågningar om vi 

kan åta oss renoveringsarbeten också. 
Tidigare har vi köpt de här tjänsterna 
när vi fått frågan, men när vi såg att 
det fanns ett så stort behov gjorde vi 
slag i saken 2016 och startade Bruske 
Entreprenad. Nu behöver våra kunder 
bara vända sig till en kontakt när de ska 
boka jobb.

Kulturhus i gamla stan
Främst arbetar Bruske Måleri på ram-
avtal med allmännyttiga bostadsföretag 
med kvarboende hyresgäster. De har de 
flesta av Stockholms stora bostadsbolag 
som sina kunder, men de har även åter-
kommande uppdrag för andra stora, 

Mikael Holmgren, Tomas Forsberg och Tobias Eriksson är alla delägare i 
det anrika Bruskes Måleri.
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prestigefyllda kunder. De arbetar för kyr-
kogårdsförvaltningar, målar kulturhus i 
Gamla stan och har återkommande jobb 
på Kungliga Konstakademin i Stock-
holm. Tobias visar bilder på de ståtliga 
trapporna i entréhallen och berättar om 
företagets duktiga hantverkare som be-
härskar gammaldags målerimetoder.

När det gäller att jobba med lägenhets-
underhåll som är företagets vanligaste 
uppdrag innebär det dock en hel del 
specifika omständigheter, på gott och 
ont. Även om man till stor del slipper 
den intensiva press som det kan innebära 
att arbeta med nyproduktion, så är det 
mycket annat som kan vara krävande för 
målarna.

– Det tar lång tid att skapa ett förtro-
ende hos en beställare, men det går på en 
sekund att rasera det. Vi måste alltid pre-
stera på topp när vi är ute hos kunderna 
och vi brukar säga att det spelar ingen 
roll vilket företag man representerar, 
utan det är den enskilde målaren och hur 
han presterar som räknas, säger Tobias 
och fortsätter:

– Därför jobbar vi mycket med att få 
våra anställda att trivas. Vi har frisk-
vårdsbidrag och erbjuder gratis gym till 

exempel här i våra kontorslokaler. Det 
är också viktigt att berömma och åter-
koppla och vi har en hel del teamsam- 
mankomster, både för att öka trivseln, 
men även för att kunna föra ut budskapet 
om hur viktig varje persons prestation 
är – allt ifrån hur vi går klädda, till hur 
vi parkerar våra bilar och hur vi bemöter 
kunder och hyresgäster. 

Målarna hanterar kunderna
Bruske arbetar med ett kundboknings-
system som målarna till största delen 
själva hanterar och kommer överens 
med de boende om när jobbet ska göras, 
vilket innebär stor frihet i att planera 
sina arbeten, men också ställer stora krav 
på att vara effektiv.

Tobias berättar också om företagets  
 

Med traditioner in i framtiden
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Mer information och demo-film av tvätten finns på www.lomoquickwash.se 
alternativt kan vi komma ut till er och demonstrera.

Kontakt: Tommy Tapper, 070-591 25 22
Epost: tommy.tapper@lomoquickwash.se

Forts. på nästa sida

Samer Ataya färdigställer lägenhet i Rinkeby, norr 
om Stockholm.
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aktiva arbete kring att hantera svåra 
situationer.

– Eftersom vi jobbar mycket i all-
männyttan träffar vi väldigt mycket 
människor, många gånger i socialt 
utsatta områden. Det har hänt att 
våra målare har blivit hotade av olika 
anledningar, eller hamnat i stökiga sam-
manhang och det är viktigt att man vet 
hur man ska hantera en sådan situation. 
Häromdagen ordnade vi till exempel en 
föreläsning för våra anställda med en 
polis som berättade just om hur man ska 
handskas med hotfulla situationer.

Gällande framtiden tänker sig Tobias 
och de andra delägarna att verksamheten 
ska fortsätta utvecklas på samma sätt 
som den gjort hittills.

– Vi har en stabil grupp med anställda 
och har en vision om att vi kanske 
behöver bli lite fler, men vi har också ett 
ledord som säger att ”störst är inte alltid 
bäst”. Det är svårt att hantera konjunk-
turer och alltid knepigt att veta om man 
ska gasa eller bromsa. Det finns också 
en stor svårighet med att rekrytera och 
hitta rätt personer, då det är för få som 
söker sig till yrket. Mycket arbetskraft 
kommer från utlandet och vi rekryterar 
gärna nyanlända, bara de uppfyller 
grund kraven. Ofta är det dock språk-
svårigheter som ställer till det, särskilt 
med tanke på att vi har mycket ensam-
arbete och stor kundkontakt.

För få söker målaryrket
Tobias berättar dock om en riktigt 
lyckad anställning av en målare med 
utländsk härkomst.

– Vi har anställt Samer Ataya från 
Syrien, som vi blev tipsade om och vilket 
har fungerat otroligt bra. Han är en 
fantastisk yrkesman, jättetrevlig och har 
ett otroligt kunnande. Både vi och han är 
lika glada över att han arbetar hos oss.
Som representant i Yrkesskolornas pro-
gramråd konstaterar Tobias att allt för 
få söker gymnasieskolornas praktiska 
program. Han talar sig varm för hant-
verksyrken och vilken tillgång det är att 
ha ett stabilt yrke att falla tillbaka på. 
– Dessvärre har de praktiska utbildning-
arna blivit som ett andrahandsalternativ 
och alla ska bli bloggare eller nagel-
skulptörer idag. Men jag måste säga att 
det är det bästa jag har gjort i mitt liv att 
utbilda mig till målare.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Historik
Carl Algot Bruske grundade måleriet 1936 som 
ett sätt att försörja sin familj genom tecknade 
reklamuppdrag. Idag omsätter bara företagets 
måleridel över 100 miljoner om året.  

– Carl Bruske kom ursprungligen från Leksand 
och där arbetade han som reklamtecknare. 
Han hade också en stor kärlek till konsten, 
berättar Kenneth Lindell, som idag är huvud-
ägare av bolaget och under många år även har 
arbetat som vd.

På 1950-talet flyttade Carl och företaget till 
Lidingö som blev Bruske Måleris bas ända till 
2011 då verksamheten flyttade till Bergshamra 
utanför Stockholm. 

Kenneth Lindell började själv som lärling på 
företaget 1979 och arbetade sedan som 
målare till 1993 då han fick en arbetsledar-
tjänst. Han fick en tjänst som extern vd 2004 

och i juni 2006 köpte han företaget från Carls 
son Esbjörn, då det stod klart att det inte fanns 
någon i den nya generationen som ville ta över 
verksamheten. 

Därefter var han ensam ägare fram till 2011 då 
Mikael, Tobias och Tomas gick in delägare. 
Kenneth klev av som vd exakt på tioårsdagen 
från att han köpt företaget och Mikael Holm-
gren tillträdde vd posten.

– Det har varit fantastiska år och det är väldigt 
roligt att se vilken utveckling företaget har gått 
igenom. När jag köpte det omsatte det ungefär 
55 miljoner kronor och förra året var det 106 
miljoner i omsättning bara på måleridelen. Sen 
har vi i koncernen även Bruske Entreprenad och 
Bruske/Delér Fönsterrenovering som omsatte 
vardera 72 miljoner och 45 miljoner, säger 
han stolt.

Samer Ataya och Alexander Ringnell som är projektledare hos Bruske Måleri. Alexander och 
Samer har jobbat länge tillsammans och Alex var delaktig när Samer tog sitt gesällbrev förra året.



Välj vår breda proffsserie Scotte och skapa tåliga inomhusytor med  
fin finish. Scotte är lätt att jobba med, vilket gör varje jobb enklare och  
effektivare. Eftersom den är vattenburen, kan rum användas så fort färgen  
har torkat. Det leder till suveräna arbetsförhållanden för professionella  
målare som Ulf Robertsson – och samtidigt mindre miljöpåverkan.
Kolla in beckers.se för att läsa mer om Scotte och Ulfs liv. I färg.

Bra för ditt jobb 
– bra för vår miljö.
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I en artikel som publicerades i Svenskt 
Näringslivs Arbetsmarknadsnytt i början 
av september, görs en genomgång av den 
kritik som snabbspåret fått bland repre-
sentanter från berörda branscher. Bland 
annat handlar kritiken om att insatsen 
sjösattes innan alla bitar var på plats, 
att den resulterar i att för få deltagare 
får jobb och att det har varit problem 
med att få deltagarna att bli godkända 
i valideringarna. Dessutom anklagas 
regeringen för att frisera siffrorna när 

de redovisar resultaten av insatsen. I ar-
tikeln anges att endast 246 av de 6 721 
personer som varit inne i programmet, är 
aktiva på arbetsmarknaden i dagsläget.

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig  
på Måleriföretagen, håller delvis med om 
kritiken. 

– Jag tycker att snabbspåret för målare 
misslyckats med att leverera individer 
med den kompetens som branschen 
förväntat sig. Det kan till exempel bero 
på att kompetensen inte finns bland de 
nyanlända eller att branschens förvänt-
ningar varit för höga, säger han.

Jonas Lindberg menar att handlägga-
rens förmåga att förstå insatsen och verk-
tygen samt att identifiera vilka personer 
som kan vara aktuella för snabbspåret, 
är avgörande för resultatet. Detta pro-
blem beskrivs även i Arbetsmarknads-
nytts artikel och en representant för 
branschorganisationen Visita menar att 
Arbetsförmedlingen inte förmår hänvisa 
nyanlända till rätt insats.

Att Arbetsförmedlingen har brustit i 
att upphandla validerare är ytterligare 
kritik som förts fram.

– Att valideringen är en trång sektor 
för snabbspåren håller jag också med 
om. Den är avgörande både för att se om 
personen passar i snabbspåret och för 
att koppla på rätt kompletteringsutbild-

malerifakta.se

Av branschen för branschen
Tre enkla steg  
– sedan vet du  

din lön

Snabbspåret brister

Tre år efter att regeringen lanserade ”snabbspåret” som skulle hjälpa 
nyanlända in på arbetsmarknaden, har insatsen fått mycket kritik. Även 
inom måleribranschen har satsningen lämnat mycket övrigt att önska.

Snabbspåret
Snabbspåret innebär att nyanlända  
får en kombination av praktik, 
språk träning, validering och utbild-
ning i en sammanhållen process.

Målet med Snabbspåret är att korta 
tiden från ankomst till arbete, se till 
att rätt person hamnar på rätt jobb 
samt att branscher där det råder 
brist på arbetskraft ska få hjälp med 
kompetensförsörjningen.

Snabbspår finns till 14 bristyrken, 
bland annat målare, lärare, förskole-
lärare, kock, läkare, tandläkare, 
apotekare, samhällsvetare och 
socionomer.Genom valideringen fastställer man en 

målares kunskaper i yrket.
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Träfasad med mögel och alger. 
Avdöda först, tvätta sedan.

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

RENT  
UNDER!

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

ning, så att man snabbt blir anställningsbar, säger Jonas 
Lindberg och förklarar att måleribranschen har stor vana 
av just valideringar och har många erfarna bedömare 
som arbetar med hög kvalitet.

Förutom vikten av att besitta ett yrkeskunnande, pekar 
Jonas Lindberg även på hur viktigt språket är för att göra 
nyanlända redo för arbetsmarknaden. Att kunna läsa på 
en färgburk, välja material, förstå säkerhetsföreskrifter 
samt att kunna kommunicera på arbetsplatsen, är grund-
läggande krav för att det ska fungera.

På det stora hela tycker dock Jonas Lindberg att Snabb-
spåret är en viktig insats.

– Jag tycker att snabbspåret för målare, när det funge-
rar som branschen vill, är en självklar insats som Arbets-
förmedlingen ska ha i sin verktygslåda. Att snabbt få ut 
nyanlända och andra arbetssökande med målerikompe-
tens i branschen, är bra för kompetensförsörjningen hos 
Måleriföretagens medlemmar. Det är också ett utmärkt 
verktyg för att påskynda mångfalden i branschen, sam-
manfattar han.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Valideringens längd beror 
mycket på personens 
kunskapsnivå, validering-
ens praktiska moment 
kan ta upp till 10-15 
dagar.
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Nordiska mästerskapen i måleri 
avgjordes 5–7 september på Kamppi 
shoppingcenter i Helsingfors. Det 
blev en oerhört jämn kamp som 
slutade med att Sverige, Norge och 
Danmark fick dela på guldmedaljen.

Hej Britta! Grattis till guldet! Den 
 klassiska sportfrågan; Hur känns det?

– Det känns helt crazy. Det var så 
jämnt, det var bara 1,75 poäng som 
skiljde mellan oss tre och då är reglerna 
att man döms till samma placering. 
Jätteroligt!

Berätta om din tävling. Gick det som 
planerat?

– Man är alltid lite självkritisk och 
tycker att linjerna i bildöverföringen 
kunde varit lite rakare, hörnet i tapetse-
ringen blev inte perfekt och schablonerna 
i min fria dekoration krånglade, men på 
det stora hela är jag jättenöjd! Det flöt på 
och jag hade bra med tid.

Hur var det att tävla i ett shopping center?
– Det var kul. Det var flera stycken 

som kom fram och var intresserade och 
ställde frågor. Det var en del svenskar 
där också.

Hur har du firat segern?
– Jag har faktiskt inte gjort något spe-

ciellt. Själva prisutdelningen var under en 
festlig galamiddag efter tävlingen där det 
till och med blev lite dans.

Vad händer nu? Blir det fler  
tävlingar?

– Nu är det bara att gneta på. Jag är 
på ett jätteintressant projekt i Gamla 

stan med min arbetsgivare Stadsmålarna 
i Stockholm. Husen är k-märkta och 
kräver speciell hantering så jag lär mig 
massor. Fler tävlingar? Vi får väl se om 
jag blir uttagen till VM i Kazan. Jag 
funderar och ”suger på den karamellen”, 
avslutar Britta.

Vi gratulerar Britta som  till guldet!

Grattis Britta !
Glada segrare: 
Ewelina Sekin från 
Norge, Nadia Lykke 
Andersen från 
Danmark och Britta 
Spencer från Sverige.

Forts. på nästa sida



www.tellomaskin.se
Här hittar ni:

Återförsäljare  •  Titanprodukter  •  Tillbehör 
Utbildningar  •  Uthyrning  •  Service  •  Med mera

Kontakta oss för en bekymmersfri framtid!
Tel: 08-590 750 35   •  info@tellomaskin.se
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Björn Nilsson, coach för Målerilands
laget och på plats i Helsingfors var 
mycket nöjd med Brittas insats.
– Hon var fantastisk duktig och cool. 
Hon stressar inte upp sig utan löser alla 
problem som dyker upp på ett smidigt 
sätt. Brittas fria dekoration väckte väl-
digt mycket uppmärksamhet, den stack 
ut.

Vad säger du om resultatet?
– De tre som delade segern var klart bäst 
och det var oerhört jämnt så det kändes 
rättvist att de får dela på guldet.

När får vi veta vem som ska representera 
Sverige på VM i Kazan 2019?
– Det kommer presenteras i december, 
men först ska Art Arbsuwan tävla på EM 
i Måleri i Budapest.  Därefter ska en jury 
från MYN överlägga och utse en delta-
gare från Målerilandslaget.

Marie Hansson

Stolthet över unga byggare
Att skicka Sveriges yrkeslandslag till 
Yrkes-EM och följa deras prestationer, är 
ett sätt att sätta fokus på de viktiga 
yrkesroller som är med och bygger Sve-
rige. Förhoppningen är att det ska locka 
fler unga till att söka gymnasiets yrkes-
linjer.

Sveriges Byggindustrier var också på 
plats i Budapest under EM, tillsammans 

med andra aktörer i Construction Skills 
Sweden för att heja fram byggindustrins 
tävlande i Sveriges yrkeslandslag.

– Vi på Sveriges Byggindustrier är stolta 
över ungdomarna som tävlar i våra yrkes-
kategorier och därmed uppmärksammar 
yrkesutbildningarna inom bygg-  och 
anläggningsindustrin. Internationella 
tävlingar höjer kvaliteten, statusen och 
intresset för våra yrkesutbildningar och 
låter dessutom våra tävlande mäta sig 

internationellt, säger Catharina Elmsäter 
Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier och 
fortsätter:

– Åtta av tio medlemsföretag anser att 
kompetensförsörjning är ett problem. 
Därför tycker vi att det är glädjande att 
fler unga söker sig till yrkesutbildning-
arna och att det är en rejäl ökning av 
antalet tjejer som söker sig till Bygg- och 
anläggningsprogrammet.

Björn Nilsson har coachat Britta innan och 
under Nordiska mästerskapet i Helsingfors.
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Den 3 februari var avresedatum för 
årets resa för Målare Utan Gränser. 
Denna gång gick den till Kenya och 
Namanga. Med på resan var Kjell 
Aldin, Per Atmander, Ulrika Birkflo, 
Jan E Göransson och Glenn Kellers-
son.

Noontoto Primary School har fått 
ytterligare en skolbyggnad som vi må-
lade under vårt besök i Namanga. Vi 
fräschade också upp den skolbyggnad 

som vi målade 2011. Förutom målningen 
hade vi samtal med rektor och lärare och 
föräldraföreningen. Den första åtgärd vi 
fick göra var att köpa in skolmat, då det 
var helt slut i matförrådet. 

Förutom Noontoto var det tre andra 
skolor i Namanga skoldistrikt som sak-
nade mat. Totalt blev det inköp av mat 
för 35 561 kronor till 2 100 skolbarn vil-
ket är en kostnad på 17 kronor per barn. 
Maten räcker i cirka två månader.

Förutom maten gick pengar till inköp 
av nya skolbänkar och sanitetsbindor 
till flickorna. Det är ett stort problem att 
om flickorna inte får hjälp kommer de 
inte till skolan under tiden för menstrua-
tionen. Vi sponsrar också flickor i deras 
gymnasieutbildning.

Global Realations
Under förra året kom vi i kontakt 

med ytterligare en svensk organisa-
tion, Global Relations, som bedriver 
gymnasie utbildning i Nairobi. Skolan 
heter Kenswed och där går ungdomar 
från slumområden i Nairobi som på 
grund av ekonomiska och sociala skäl 
inte har möjlighet att gå på gymnasiet. 
Skolan ligger i ett naturskönt område 
som heter Ngong Hills, avskilt från slum-
mens otrygghet och hysteri.

Här kan eleverna fokusera på sina 
studier och känna kamratskap med sina 
skolkamrater. Kenswed Academy följer 
den Kenyanska läroplanen och de regler 
som är uppsatta av skolministeriet. 
Skolan rankas idag bland de tio bästa 
skolorna i Kenya. Kostnaden för en elev 
på skolan är 300 kronor i månaden.

Målarutbildning i Kenya
Vi har haft som mål att få igång en 

Sponsorer 2018

Färgföretag: Caparol, Teknos, Tikkurila.

Måleriföretagen i Sverige AB

Måleriföretagen i Sverige AB́ s regioner

Kjell Aldin färdigstryker väggarna på skolan.

Målare Utan Gränser 
Resedagbok från Kenya

malareutangranser.org



 MÅLARMÄSTAREN 5/2018     19

målar utbildning i Kenya och 18 augusti 
kommer vi att träffa Kenswed för att 
lägga upp och planera för en målar- och 
hantverksutbildning på Kenswed. Det 
känns helt fantastiskt att vi efter sex år 
av arbete äntligen kan börja en planering 
av denna utbildning. 

Vi besökte även ett ungdoms- och 
rehabiliteringscenter utanför Nairobi. 
Hit kommer gatubarn som placeras här 
för utredning. Det var trista lokaler och 

speciellt matsalen var hårt nersmutsad. 
Vi kände väldigt starkt för dessa barn så 
vi bestämde oss för att måla och fräscha 
upp matsalen till glädje både för barn 
och personal.

Vi tycker det här lika roligt nu som 
när vi startade organisationen 2011. Vi 
är oerhört tacksamma för det stöd vi får, 
inte minst från Måleriföretagen i Sverige 
och dess regioner samt färgtillverkare 
och inte att förglömma enskilda perso-

ner, organisationer och privata målerifö-
retag. Utan denna sponsring hade vi inte 
klarat av all den hjälp som vi kunnat ge 
under årens lopp. Vi hoppas på fortsatt 
stöd till organisationen som kommer att 
byta tillbaka till det ursprungliga namnet 
Målare Utan Gränser. 

Text och foto: 
Jan-Eskil Göransson

Jan E Göransson, Ulrika Birkflo, Glenn Kellersson, Gaddiel är en massaj som varit 
med och målat varje år, Kjell Aldin och Per Atmander.

Matleverans till skolan.
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Liten och lätt Airless spruta för 
de mindre ytorna. Med 15 m 
HT-slang, Airless pistol Vector Grip 
och HEA munstycke 517. 
Art. nr. 2384152

I samma period erbjuder vi också: 
Köp 5 HEA munstycken – 
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Valfri storlek!
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Kolla gärna in oss på webben:
www.maleriforetagen.se

Allt fler blir  
medlemmar
1.  Varför har du gått  

med i Måleriföretagen 
i  Sverige?

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

n  Alucrom AB, Göteborg
n  Alucrom Entreprenad AB, 

Göteborg
n  RTM Bygg AB, Eskilstuna
n  Sabinés Måleri i Sverige AB, 

Sävedalen

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen 
Sverige

FREDRIK HELLMAN, RTM BYGG AB
1. – Våra kunder kräver ett 
tecken på seriositet och 
att man ska vara med i 
någon typ av organisation 
som bevisar det. Vi blev 
rekommenderade att gå 
med i Måleriföretagen.

2. – Jag ser framförallt 
fram emot att kunna 
erbjuda nöjd-kund-garantin 
till mina kunder och att kunna visa att vi är ett 
seriöst företag. När det gäller den juridiska 
rådgivningen kan det också vara bra att 
använda sig av om det skulle uppstå någon 
konfliktsituation.

JENNIE JOHAN, Sabines Måleri i Sverige AB
1. – Framförallt för att kunna 
profilera oss som ett seriöst 
måleriföretag både gentemot 
kunder och arbetstagare och 
att vi kan förmedla den typen 
av trygghet som ett medlem-
skap innebär. Vi vill också ha 
ett nära samarbete med fack-
mässiga aktörer i branschen 
där kommunikation och dia-
loger är en viktig fråga för oss.

2. – Främst att kunna erbjudas rådgivning och stöd 
för handläggning av olika typer av ärenden, men även 
för att kunna utveckla vårt företagande i en positiv 
riktning.
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Du som är medlem — 
missa inte Måleriföre-
tagens telefonkurser!
Under hösten och våren har du 
som är medlem i Måleriföre-
tagen chansen att delta i våra 
telefonutbildningar. På kurserna 
fokuserar vi på olika frågor och 
aktuella händelser som kan 
vara av intresse för dig som 
driver ett måleriföretag. Utbild-
ningarna brukar ges två gånger 
samma dag och pågår i max 45 
minuter. Ingen föranmälan 
krävs, för dig som är medlem är 
det bara att ringa in och delta.

Håll utkik i din mail efter inbju-
dan!

Stor enighet på Nordiskt möte:

Fler unga behövs i branschen
Det behövs nya tag för att locka 
unga till måleribranschen. Det stod 
klart när de nordiska ländernas 
representanter för måleribranschen 
träffades i Helsingfors i förra 
veckan.

Med på Nordiskt Möte i Helsingfors var 
Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand 
samt Roland Johansson och Peter Birath, 
styrelseledamöter i Måleriföretagens Sve-
rigestyrelse. Enligt Pontus Sjöstrand rådde 
det stor enighet bland branschens represen-
tanter från alla de nordiska länderna, om 
behovet att rekrytera unga till branschen.

– Att rekrytera unga målare till måle-
ribranschen är en överlevnadsfråga på lång 
sikt, vilket vi alla på mötet var eniga om. 
Vi behöver helt enkelt ta den här frågan 
på allvar för att kunna attrahera unga till 
målaryrket men också för att få nya, unga 
entreprenörer i framtiden, säger Pontus 
Sjöstrand.

– Det är visserligen många branscher 
som konkurrerar om framtidens arbets-
kraft men måleribranschen har många 
fördelar som vi behöver gå ut och berätta 
om. Till exempel är måleriyrket ett arbete 
där man möter olika arbetsmiljöer, får 
kontakt med människor, frihet, ansvar 
och stora utvecklingsmöjligheter. Parallellt 
med detta krävs att vi inom branschen 
fortsätter att arbeta för att skapa ständigt 
bättre förutsättningar för våra företagare.

Under mötet i Helsingfors diskuterade 
deltagarna även vikten av att de nordiska 
länderna kontinuerligt utbyter erfarenheter 

och kunskap för att branschen i samtliga 
länder ska utvecklas och möta framtidens 
krav.

– Vår omvärld är i ständig förändring 
och det finns en stor vinst i att vi träffas 
och utbyter ny information om till exempel 
marknadsutvecklingen men också tips 
på hur vi kan möta de utmaningar som 
måleribranschen i våra länder står inför. 
Att rekrytera unga till branschen var en 
sådan fråga som diskuterades tillsammans 
med våra viktiga bransch- och avtalsfrå-
gor. Samordningen och utbytet kring våra 
länders olika kollektivavtal är viktigt för 
att vi ska kunna utveckla och förbättra 
dem samtidig som vi får en bra insikt i 
respektive lands lönekostnadsutveckling, 
avslutar Pontus Sjöstrand.





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. 

Framtidsgruppen  
drar igång igen!
Måleriföretagen driver sedan flera år ledarskapsnätverket Framtids-
gruppen. Nu är det snart dags för Framtidsgruppens höstmöte. Jonas 
Lindberg, ansvarig för utbildning och branschutveckling hos Målerifö-
retagen och den som leder Framtidsgruppen, berättar att pro-
grammet är uppskattat och välbesökt.

Syftet med Framtidsgruppen är att utveckla de som har ledande befattningar hos 
våra medlemsföretag, något som i förlängningen kan bidra till att medlemsföreta-
gens ledarkompetens och affärsmannaskap stärks. 

– Framtidsgruppen ger deltagarna en möjlighet att, tillsammans med branschkol-
legor, diskutera ledarskap, affärsmannaskap och företagsutveckling. Deltagarna 
kommer från hela landet, vilket bidrar till transparens och ökad insyn i de utma-
ningar som förenar ledare i just vår bransch. Nätverket ger också mycket bra grund 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan och möjligheten att bygga 
ut sitt eget nätverk, säger Jonas Lindberg. 

Namnet Framtidsgruppen signalerar att ni blickar framåt, vilka frågor bedömer du 
är viktiga för våra medlemsföretag i framtiden och varför då? 

– En av måleribranschens största utmaningar är kompetensförsörjning. Hela bygg-
branschen har stora utmaningar i att hitta rätt kompetens för att möta målsätt-
ningar med bostadsbyggandet. Medlemmarnas konkurrenskraft och möjligheter att 
göra goda affärer är alltid navet i Framtidsgruppens verksamhet. Under kommande 
möte ska vi därför diskutera hur vi ska bli bättre på att hitta rätt kompetens för att 
öka medlemmarnas konkurrenskraft, hur vi förbättrar mångfalden i medlemsföre-
tagen samt vilket ledarskap som krävs för att locka talanger från nya grupper av 
arbetssökande, berättar Jonas Lindberg. 

Framtidsgruppen består utav många medlemmar i ledande roller, kan vem som 
helst som är medlem vara med? 

– Framtidsgruppen riktar sig till medlemmar eller personal hos våra medlemsföretag 
som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta del-
tagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, men gemensamt för alla är att de har erfa-
renhet från branschen och kan den relativt väl. Har man varit arbetsledare ett tag 
tycker jag absolut att man ska delta. Är man företagsledare och behöver kompe-
tensutveckla sig eller helt enkelt är i behov av inspiration för hur man kan ta nästa 
steg med sitt företag så är Framtidsgruppen ett bra nätverk. Framtidsgruppen 
innehåller två delprogram, ett vd-program och ett arbetsledarprogram. På så vis 
hoppas vi kunna erbjuda innehåll som ska passa alla - oavsett var man befinner sig 
i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har, avslutar Jonas Lindberg. 

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta Jonas Lindberg på mail: 
jonas.lindberg@maleriforetagen.se

Det finns någon enstaka plats 
kvar i kurserna Ådring och 
Marmorering
Ådring grundkurs och fortsätt-
ningskurs: 5–6 nov. kl. 8–16.

Marmorering grundkurs och fort-
sättningskurs: 7–8 nov. kl. 8–16.

Kostnad: 2 900:– + moms/kurs. 
I kursen ingår material, verktyg, 
lunch och fika.

Kontakta: Leif Hemdal på  
leif.hemdal@comhem.se eller 
telefon 070-579 86 70.

In Memoriam - Yngve Carlsson (1955 – 2018)
Så under en av septembers första dagar 
kom så, kanske inte oväntat, men ändå 
något många av oss fruktat, beskedet 
att vår fine kompis Yngve Carlsson gått 
bort. 

Så fullkomligt orättvist, vi var ju några 
stycken som nu skulle hänga ännu mer 
med varann … inte minst nu då vi full-
gjort våra plikter i våra måleriföretag.

Alla möjliga medlemmar minns såklart 
Yngve som den bäste av klubbmästare i 

vår förening, många, många är vi, som 
fått det varma välkomnande vår kompis 
Yngve alltid såg till att förära den som 
för första gången medverkade vid något 
av föreningens möten.

Så saknad, aldrig någonsin glömd …
önskar vi kamrater som fått dela mycket 
av vår tid med Dig Yngve, att Du nu får 
vila i frid.

För vännerna i Stockholm
Kenneth Lindell, ordf. 2012–2017
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TESTA ARDEX W 820 SUPERFINISH!

Rull-, hand- och sprutspackel i en och samma 
säck. Alltid rätt produkt med dig! 

Konsistensen styr du SJÄLV 
genom att variera vattenmängden!  

• Vitt vägg- och takspackel 
• 0-20 mm utan att sjunka
• 3 timmars öppentid
• Kan spacklas vått i vått

Pulverspackel kontra färdigblandade

• Sjunker inte
• Färre spacklingar för samma resultat = färre resor
• Kan ligga kvar i bilen på vintern 
• Du betalar inte för vattnet
• Möglar inte
• Innehåller inga konserveringsmedel

Se våra filmer på www.ardex.se 
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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

VÄRLDENS FÖRSTA SMARTA ELEKTRISKA SLIPMASKIN.

mirka.se



Men det blev inte jobb som byggnads-
målare för Abdulnasser, ett annat 
jobb erbjudande från kontakter inom 
projektet kom i emellan. En firma som 
renoverar fönster från grunden, alltså 
både snickeri och målning och så glas 
också! Abdulnasser var lite tveksam först 
inför tanken att överge framtiden som 
målare men efter några veckors praktik 
kändes det helt rätt att satsa på ett tvär-
fackligt yrke. 

– Det kändes viktigt också att se till 
att Abdulnasser kommer kunna få ut 
ett yrkesbevis även fast han liksom 
bytte spår, säger Sara Bang som är 

deltagaransvarig och arbetsförmedlare i 
projektet, så vi kollade upp det noga först 
men nu är han anställd som lärling hos 
Kålltorps Glasmästeri AB på Hisingen i 
Göteborg.

– Det är inte alla som klarar att gå 
så snabbt fram som Abdulnasser, säger 
Sara Bang, det är en oerhörd personlig 
utmaning att lära sig ett nytt språk 
och komma in i ett samhälle med så 
komplexa byråkratiska strukturer som 
vi har i Sverige. Dessutom så bygger det 
ju liksom på att vi som är här vill släppa 
in också. 

Ann Söderberg som är Abdulnassers 
handledare i verkstan ville satsa! För 
med sin yrkeserfarenhet såg hon tidigt 
under hans inledande praktik att här 
fanns ämne för en bra hantverkare. Så 
hon förordade anställning och så blev det 
alltså. 

 – Han har det rätta drivet, förklarar 
hon, förmågan att vara läraktig, nog-
grann och ändå inte långsam. Dessutom 
så är han en trevlig kille och klarar redan 
våra kundkontakter hur bra som helst. 

– Jag drömde om att bli pilot när jag 
var liten berättar Abdulnasser men här 
i Sverige verkar fönsterrenovering vara 
en bättre och mer säker väg till ett yrke. 
Jag kan redan försörja mig själv, det 
känns jättebra säger Abdulnasser. På 
frågan om vad som varit svårast, svarar 
han att det var jobbigt att komma hit 
själv utan någon familj och vara helt 
ensam med allt ansvar över sitt eget liv. 
Han insåg tidigt att lära sig språket var 
nyckeln till att klara sig och nu när han 
har en anställning och en arbetsplats som 
han trivs på så hoppas han att även få 
möjligheten att träffa sin mamma någon 
gång igen.

Abdulnasser i projektet ”Sätt färg på Göte - 
borg” längst till höger i bild tillsammans med 
de andra deltagarna.

Abdulnasser under utbildningen till målare 
hos ”Sätt färg på Göteborg”.

Det rätta drivet

Abdulnasser på sitt nya jobb som fönsterreno-
verare och lärling på Kålltorps Glasmästeri AB.

Det var under ett informationsmöte 
på Af Etablering på våren 2017 som 
Abdulnasser Mohamed Ahmed, 
uppvuxen i Yemen, för första gången 
fick höra talas om projektet ”Sätt 
färg på Göteborg”. Han blev nyfiken 
på måleriyrket och anmälde sitt 
intresse. Han kom med i projektet i 
september och sen dess har det 
rullat snabbt. Nu ett år senare har 
han redan varit anställd som lärling i 
fyra månader. 

Abdulnasser under utbildningen till  
målare hos ”Sätt färg på Göteborg”.
Han är somalier men uppvuxen i 
Yemen.
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Art Arbsuwan överraskade både sig 
själv och alla sina fans genom att 
vinna hastighetstävlingen under EM 
i måleri i EuroSkills. Nu har två 
månaders stenhård träning visat 
resultat och Art är tillbaka på jobbet 
i Sundsvall.

Art arbetar till vardags som målare 
och dekorationsmålare på BW Måleri 
i Sundsvall. Målarmästaren får tag i 
honom på telefon morgonen efter att han 
kom hem från tävlingsveckan i Budapest.

– Det har varit en jätterolig upplevelse 
och jag är extra nöjd med min prestation 
i hastighetstävlingen som jag vann trots 
att jag aldrig trodde att jag skulle göra 
det. Egentligen är det inte min grej, men 
när jag märkte att de övriga inte var 
klara så körde jag bara på och vann hela 
den delen av tävlingen, berättade han.

Även hans coach Björn Nilsson är stolt 
och glad över att Art visade framfötterna 

i en gren som annars inte är hans star-
kaste.

– Egentligen var det färgbrytningen 
som han presterade allra bäst i och där 
var han klart duktigast av alla deltagare. 
Den går till så att experterna har brutit 
en ljus och en mörk kulör och sedan ska 
deltagarna bryta till samma kulörer och 
dessutom två steg däremellan som har-
moniserar med de övriga, förklarar han.

Fem moment
Även när det gäller övriga av de fem 
momenten tapetsering, snickerimålning, 
färgbrytning, bildöverföring och fri 
dekoration, presterade Art väl. Björn 
har bara gott att säga om hur hårt han 
arbetat för att matcha sina medtävlande, 
som många gånger tränat i flera år och 
uppåt 900 timmar inför tävlingen. För 
Arts del har det bara varit möjligt att 
träna i två månader samtidigt som han 
arbetat heltid, då det blev klart sent att 
det var just han som skulle delta i EM.

– Han har gjort en jättebra tävling 
utifrån sina förutsättningar. Han har 
utvecklats jättemycket som målare, men 
framförallt kan man se att han har växt 
enormt mycket som människa, säger 
Björn som också öser lovord över själva 
arrangemanget som han tycker stack ut 
genom att vara väldigt välfungerande 
och välordnat.

Mycket gick snett
Både han och Art är dock överens om att 
det är stor skillnad på att träna hemma, 
mot att vara på plats mitt i den hektiska 
stämningen på EuroSkills där klockan 
styr allt, publiken är högljudd och 

tempot är högt.
– Det var väldigt mycket som gick 

snett också, som vi inte hade räknat med. 
Bland annat försvann mina målarbyxor, 
min schablon och min spackel under 
transporten dit. Det gjorde att jag fick 
börja tävla i Björns byxor trots att han är 
nästan två meter lång och schablonen fick 
vi ta fram en ny som inte var exakt som 
den jag hade tränat med, berättar Art.

Den som vann målerigrenen under 
EuroSkills var inte alltför överraskande 
Patrick Reitbauer från Österrike, tvåa 
kom Szabolcs Cseke från Ungern och 
bronsmedaljen togs hem av Lea Meier 
från Schweiz. För övrigt under EuroSkills 
tog Sverige hem tre guldmedaljer. En 
togs av Viktor Thulin i Kock-EM, Lina 
Andersson tog en i bageri och en togs av 
Martin Lindelöw som är industrielektri-
ker.

VM kommer härnäst
Nu väntar en paus i tävlandet för Må-
lerilandslaget, då nästa stora tävling är 
WorldSkills i Kazan, Ryssland 2019. 
Björn och övriga i tävlingsgruppen ska nu 
sätta sig ner och avgöra vem av medlem-
marna som ska representera Sverige där.

För Arts del behöver han smälta 
intrycken från EM lite innan han börjar 
fundera på eventuella nya tävlingar.

– Det känns lite tomt nu när allt är 
över, men samtidigt ska det blir skönt att 
verkligen sluta jobbet klockan fyra på 
eftermiddagen och kunna ägna fritiden 
åt träning och annat som fått stå åt sidan 
när jag tränat för tävlingen.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Sara Idre 

Art är 
snabbast 
i Europa
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PLÅTMÅLNING 
FÖR PROFFS

Aquabarr® & 
Aquabarr® MIR

• Bästa skyddet för plåttaket!
• Elastisk och fogfri

• MIR med inbyggt rostskydd
• Vattentät och diffusionsöppen

Vi erbjuder unik försäkring för våra auktoriserade 
takmålare vid målning  på tak och fasader i plåt. 
Läs mer om försäkringsvillkoren på hagmans.com

Utmanande tapetseringsjobb
I slutet av augusti fick Måleri-Hantverkarna i Linköping i upp-
drag att grundmåla och tapetsera upp nya imagebilder på MQ 
på Nygatan. Den största väggen som skulle tapetseras var 
350 centimeter hög och 900 centimeter bred. Ytan till fönster-
partiet framför var 45 centimeter, vilket gjorde att det inte ens 
fick plats en bock för målaren att stå på.

Stockholms Resefond till Malta
Tidigt på morgonen den 20 september lyfte planet med 
årets målarresenärer till slutdestinationen – Malta.

Sol och värme mötte oss på flygplatsen och även vår guide för 
dagen, som tog oss med på en rundvandring i Mdina. En fantastiskt 
vacker muromgärdad stad med lång och brokig historia, känd för 
sina korsriddare och på senare år även som inspelningsplats för 
Game of thrones. Vår guide bjöd oss på en rolig tur med intressant 
historia.

Dag två bar det iväg till ön Gozo där en väldigt uppskattad 
jeepsafari runt ön tog vid och avslutades med ett välbehövligt dopp 
i havet

Dagar fyllda med god mat och nya smaker, mycket skratt och 
trevligt sällskap for förbi i rasande fart men vi hann även med en 
tur in till Valletta, Maltas huvudstad. På en halvö i staden har 
johanniterorden på 1500- och 1600-talet byggt en otroligt impone-
rande fästning. 

Allt för snabbt var vi tillbaka på flygplatsen och fick lämna Malta 
bakom oss men vi ser verkligen fram emot nästa års resa och väntar 
nyfiket på vart det bär av då?  



Apple presenterar iPhone XR
Apple integrerar banbrytande teknik från iPhone XS i glas- 
och aluminiumdesign i sex snygga färger och med den 
mest avancerade heltäckande LCD-skärmen någonsin på 
en smartphone med 6,1-tums Liquid Retina-skärm. iPhone 
XR har det kraftfulla A12 Bionic-chippet med nästa genera-
tion Neural Engine, kamerasystemet TrueDepth, Face ID 
och ett avancerat kamerasystem som skapar dramatiska 
porträtt med en enda kameralins. iPhone XR kommer med 
iOS 12, världens mest avancerade mobila operativsystem.

iPhone XR kan förbeställas från fredagen den 19 oktober 
och finns i butik från fredagen den 26 oktober.

Global living
Engblad & Co lanserar Global Living. 
En tapetkollektion med allt från orga-
niska mönster till intrikata figurer och 
optiska illusioner. Hela kollektionen 
andas rå elegans, och färgskalan är lugn 
och harmonisk, som naturens egen 
palett. Matta, taktila ytor med mycket 
känsla matchas med ett och annat 
 skimrande inslag, som pricken över i.

Kollektionen består av 35 mönster och 
lanserades i början på september. 
Rekommenderat pris från 399 kr/rulle.
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Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy Note9 har en 6.4” stor Super AMOLED-skärm,  
det största batteriet någonsin i en Samsung-telefon samt ett 
RAM minne på 8GB (512GB-versionen). Detta kombineras med 
lagringsmöjligheter upp till 1 TB tillsammans med microSD-kort, 
allt för att användarens upplevelse ska handla om möjligheter, 
och inte begränsningar. Galaxy Note9 kommer med en upp-
graderad S Pen som nu är ansluten till enheten via Bluetooth.

Samsung Galaxy Tab S4
Nya avancerade Android-surfplattan Samsung Galaxy Tab 
S4 den har en design i glas och metall med en skarp 
skärm som når nästintill ut till ytterkanten. Galaxy Tab S4 
blir en central punkt i hemmet för alla i familjen, bland 
annat genom det nya skräddarsydda laddningsstället och 
den digitala anslagstavlan Daily Board som visar exem-
pelvis fotoalbum, tid och väder vilket gör att den alltid är i 
gång – och fulladdad. Utöver prestanda och nya S Pen kan 
man enkelt byta mellan upp till åtta användarkonton med 
hjälp av enhetens iris-skanner.

Sigma Fresh Air
Sigma Fresh Air är en supermatt tak- 
och väggfärg med speciella egen-
skaper. Den rensar luften och 
neutraliserar formaldehyd med upp 
mot 70 % under loppet av en sjuårs-
period – ISO 16000-23 (kontrollerat 
av Eurofins). Den biobaserad andelen 
utgör 45 % (ASTM D6866 – Beta 
Analytic) och emballaget är produ-
cerat av 100 % återanvänt material. 
Sigma Fresh Air lämpar sig väl för 
uppehållsrum och sovrum där det 
ställs stora krav på funktion, 
diffusions öppenhet och estetik.

Samsung Galaxy 
Watch
Nu finns nya smartklockan Sam-
sung Galaxy Watch i svenska 
butiker. En av de största nyhe-
terna med Galaxy Watch är möjlig-
heten till eSIM som gör smart- 
klockan mer fristående än någon- 
sin tidigare. Tillsammans med en 
längre batteritid, nya träningsfunk-
tioner, flera designval och kompa-
tibilitet med både  Android- och 
iOS-mobiler gör  Galaxy Watch 
vardagen enklare.



Nya Ford Ranger Raptor
Ranger Raptor är byggd för att klara av hög 
belastning vid extrema vägförhållanden. Det 
förstärkta chassit ser till att bilen klarar av 
även de tuffaste motstånd, som kan uppstå 
på avlägsna vägar eller om du måste ta dig 
fram på platser som ställer extra hårda krav. 
Samtidigt skapar sofistikerad teknologi  
en komfortabel känsla, där Fords  
kommunikations- och underhållnings- 
system SYNC 3 gör det möjligt för föraren 
att kontrollera ljud, navigation och smart-
telefoner med hjälp av röststyrning.
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Hultafors lanserar 
nästa generations 
märkverktyg
Hultafors Stiftpenna är en greppvänlig 
penna i hölster med inbyggd vässare. 
Hölstret är smart utformat så att 
pennan är enkel att ta ur men också 
garanterar att den sitter på plats när 
så önskas. Dessutom är både pennan 
och hölstret konstruerat så att de inte 
rullar iväg när du lägger ifrån dig dem.

Pennvässaren är placerad i hölstret för 
snabb åtkomst och via ett hål i botten 
på hölstret leds smuts och fukt ut för 
en längre hållbarhet. Allt detta tillsam-
mans med den ergonomiska och 
greppvänliga designen på pennan 
resulterar i en pålitlig penna som 
förenar det bästa från två klassiker.

Lanseringen innefattar även en refill 
med reservstift för stiftpennan samt 
två djuphålsmärkare. Refill är en smart 
behållare med tio reservstift som finns i 
två kombinationer, antingen med tio 
stift i hållbar grafit eller fyra grafitstift 
och sex stift i krita, tre röda och tre 
gula. Grafitstiften är optimerade för en 
ökad hållbarhet och resistans mot väta.

Årets kulör 2019:

Spiced Honey och kulörpaletten
Nordsjö är stolta över att presentera 
årets kulör 2019 – SPICED HONEY. 
Kulören är vald utifrån djupgående 
analyser av trender inom bland annat 
mode, design, arkitektur och dagens 
konsumentbeteende samt vår önskan 
att åter öppna våra fönster och släppa 
in ljuset.

Kulören som perfekt fångar årets tema 
”Let the light in” har en varm bärnstens- 
ton med inspiration från  honungens skön- 
het och mångsidighet. Det är ett modernt 
val som passar en mängd olika livsstilar 
och inredningar. Den uttrycker också 
den nya känslan av optimism som kom 
fram i den globala trendforskningen som 
genomfördes.

– Dagens avslöjande av Spiced Honey är 
ytterligare en milstolpe för att ge konsu-
menterna möjlighet att välja kulör med 
stort självförtroende, säger Ann-Char-
lotte Linde, Colour Manager på Nordsjö. 
Det är en kulör som kan vara rogivande, 
lugnande, mysig men också livfull, 
beroende på ljuset och kulörerna den 
kombineras med, fortsätter hon.

Nordsjös kulörer börjar sin resa vid 
företagets globala Aesthetic Center, 
som har ansvarat för trendanalys, kulör-
forskning och kulördesign i mer än 
25 år. Varje år bjuder man in ett antal 
ledande designers från hela världen 
som träffas för att fånga stämningen 
som råder i världen, och detta översätts 
sedan till den årliga kulörpaletten.

– Vår senaste trendforskning visar att 
människor runt om i världen upplever en 
förnyad känsla av energi, optimism och 
syfte, tillägger Ann-Charlotte. Vi vill nå 
ut, engagera oss med andra och göra 
saker bättre. Spiced Honey återspeglar 
dessa önskemål. Förra året var många 
av oss oroade över globala händelser, 
så vi stängde våra dörrar för att dra oss 
tillbaka och omgruppera. Nu känner vi 
oss redo att öppna våra fönster och 
släppa in ljuset.

Utöver att man valt Spiced Honey till 
årets kulör 2019 har man tagit fram fyra 
kulörpaletter som är utformade för att 
hjälpa konsumenterna att hitta en kombi-
nation som man kan känna sig trygg och 
nöjd med; Think, Dream, Love och Act.



FLEX nya Giraffe® GE 7
Innovationen av Giraffe® GE 7 med kardan-
knutsmonterat sliphuvud ger stor flexibi-
litet och optimal anpassning för slipning 
av väggar, tak och golv med det utbytbara 
huvudsystemet. Användaren kan välja 
mellan fyra olika sliphuvuden: roterande, 
friroterande, rund eller triangulär. En stor 
nyhet och förstärkning för användaren är 
det friexcenterroterande sliphuvudet.

GE 7 överraskar med sin låga vikt – 1,6 kg 
mindre än sin föregångare, WST 700, och 
har en effekt på 700 watt. Maskinen gör 
arbetet mindre ansträngande då den har 
en optimalt placerad tyngdpunkt och en 
välutvecklad ergonomisk design vilket gör 
den till en lätthanterad, användarvänlig 
och lätt maskin. Dessutom är den lätt att 
styra tack vare optimal balans mellan 
motor och sliphuvud.

Garmin® presenterar Forerunner 645 Music
I Forerunner® 645 Music finns allt du kan 
tänkas behöva; pulsmätare, aktivitets-
mätare, uppkopplade funktioner och 
tusentals sätt att anpassa enheten med 
widgets och appar från Garmin Connect 
IQ™. Med Forerunner 645 Music har Fore-
runner-serien fått en sofistikerad make-
over; boettring i metall, Garmin Chroma 
display™ och band som är enkla att byta 
ut. Forerunner 645 Music vill du bära 
dygnet runt, varje dag.

Forerunner 645 Music ger dig extra pepp 

på löpturen med musik i öronen. Man kan 
ladda över mp4-filer från iTunes store och 
lagra upp till 500 låtar i klockan. Om du 
har ett Deezer Premium+-abonnemang kan 
du ladda ner appen Deezer från Connect 
IQ till din Forerunner 645 Music och sedan 
välja din favoritmusik eller föra över mu-
siken direkt från en dator. När spellistan är 
laddad är det bara att koppla Forerunner 
645 Music till ett par kompatibla Blue-
tooth-hörlurar och ge sig ut på en löptur. 
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Svanenmärkt  
i alla tre steg
Tikkurilas grundfärg Pinja Protect G 
samt grund- och mellan-stryknings-
färgen Pinja Protect GM är numera 
Svanenmärkta. När husfasaden 
industrimålas med G eller GM och 
sedan slutbehandlas med en Svanen-
märkt fasadfärg från Alcro eller 
Beckers, blir målningen helt Svanen-
märkt i alla tre steg.

Utöver att Pinja Protect G och Pinja 
Protect GM nu klarar en Svanenmärk-
ning är de även försedda med CMP 
– Certifierad Målad Panel – som är en 
kvalitetssäkring av industri målade 
panelbrädor. Där ställs bland annat 
höga krav på såväl träråvaran, fukt-
kvoten och färgen för att garantera ett 
enhetligt resultat och en lång livslängd.

Vivid från InTrade
En trendig och färgstark tapetkollek-
tion med mönster av t ex svajande 
palmblad och prasslande bananblad. 
Finns i flera färgställningar och 
matchas fint med en ”stjärnbeströdd” 
enfärgad med små guldprickar eller 
en ”handmålad” enfärgad serie där 
man tydligt ser penseldragen. Färger i 
gröna, rosa och gula toner, midnatts-
blått och svart och förstås en vit. Går 
att matcha med alla mönster i boken 
som även innehåller ett fint skandina-
viskt blommönster.



Proffs. För proffs.
För dig är det säkert ingen överraskning. En bra transportbil tar dig inte bara från A till B. 
Den driver hela företaget. Hos Mercedes-Benz ställer vi upp med ett lag som skapats för att 
prestera – oavsett om det handlar om kubikmeter, hästkrafter eller kronor och ören. Det ger 
en skillnad som märks. Inte minst på sista raden. Välkommen till Mercedes-Benz.

Bilarna på bilden är extrautrustade. ¹Paket Business: Finansiell Leasing via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, 6 000 mil, restvärde 40 %, 1:a förhöjd avg. 30 %, rörlig ränta (augusti 2018) inkl. 
Service Complete. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Mercedes-Benz Finansknuten Försäkring i samarbete med If Skadeförsäkring (publ). Citan 109 Fighter Lång, 
kontantpris 136 900 kr; Vito 109 CDI Star, kontantpris 222 900 kr; Sprinter 211 CDI Fighter, kontantpris 248 500 kr; X250 d 4MATIC PROGRESSIVE Edition 319 900 kr.

Citan 109 Fighter 1 605 kr
Vito 109 STAR 2 515 kr
Sprinter 211 Fighter
X-Klass 250 d

2 785 kr
3 555 kr

Månadskostnad inkl. service1

Räkna ut din egen månadskostnad på transportbilar.mercedes-benz.se



Utvecklad 
Sandblästringsmetod
Under flera år har Lundquistgruppen i 
Umeå jobbat med att finslipa sin sand-
blästringsmetod 
”Ecoblast” som 
ersätter 
skrap-
ningen av 
husfa-
sader 
inför 
målning. 
Resul-
taten är 
goda och 
förlänger 
underhållsinter-
vallen med flera år.

– Det hela började med att vi tyckte att 
det var helt galet att skickliga yrkes-
målare skulle lägga sin arbetstid på att 
skrapa fasader. Därför har vi tagit en 
traditionell blästringsmetod och förfinat 
den under fyra år. Jag skulle säga att 
vår metod revolutionerar målarnas 
färgborttagningsresultat, säger Lars 
Persson, Lundquistgruppen.

Han berättar hur de ökande kraven på 
hög rengöringsnivå gjorde att företaget 
kände behov av att utveckla en effekti-
vare metod för färgborttagning. Inled-
ningsvis var tanken att de själva skulle 
använda metoden och göra jobben på 
entreprenad, men bestämde så små-
ningom att i stället sälja hela koncept 
inklusive utrustning och utbildning i 
metoden.

– Vi har märkt ett väldigt stort intresse 
bland våra kunder, bland annat många 
stora fastighetsägare som kan förlänga 
sin underhållsintervall med fyra till fem 
år, säger Lars Persson.

Världspremiär för 
Mercedes EQC
Nya Mercedes-Benz EQC är den första 
modellen i bilmärkets stora satsning på 
elbilar. Nya modeller kommer att lanseras 
löpande och fram till 2022 ska sju hel-
elektriska EQ-modeller från Mercedes- 
Benz ha lanserats.

EQC är en mellanstor SUV i samma stor-
leksklass som GLC, och liksom denna 
är den fyrhjulsdriven. Drivningen sker 
med två elmotorer på tillsammans 408 

hästkrafter/765 Nm som får sin energi 
från ett egentillverkat batteri på 80 kW. 

Detta ger en räckvidd på ca 45 mil enligt 
NEDC-cykeln, och ca 40 mil enligt den nya 
WLTP-normen (preliminiära siffror). Vid 
laddning med snabbladdare kan ett bat-
teri gå från 10–80 % laddning på ca 40 
minuter. Accelerationen 0–100 km/h går 
på 5,1 sekunder, och toppfarten är 
elektroniskt begränsad till 180 km/h.

Till skillnad från de flesta andra elbilar går 
det att få EQC med dragkrok. Maximala 
släpvagnsvikten är satt till 1 800 kg. Bilen 
har utvecklats från grunden i ca fyra år, 
och har genomgått hårda tester både i 
extrem hetta och i extrem kyla, bland 
annat i norra Sverige. 
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produktnytt

Apple 
Watch  
Series 4
Har fått ny utformning 
och konstruktion som 
gör att användarna 
kan hålla kontakten, 
vara mer aktiva och sköta 
sin hälsa på nya effektiva sätt. Origi-
nalets ikoniska utformning är kvar 
men fjärde generationen Apple Watch 
har förfinats och kombinerar ny, 
förbättrad hårdvara och mjukvara på 
ett unikt och enhetligt sätt. Skärmen 
är över 30 procent större och är 
smidigt integrerad i en smalare, 
mindre boett. Det nya gränssnittet ger 
samtidigt mer information med mer 
detaljer. Med Apple Watch Series 4 
och watch OS 5 får man mer avance-
rade funktioner för kommunikation 
och aktivitet samt revolutionerande 
hälsofunktioner, som en ny accelero-
meter och gyroskop som kan upp-
täcka hårda fall och en elektrisk 
hjärtsensor som kan ta EKG med den 
nya EKG-appen, som har fått en 
De Novo-klassificering av FDA.

Ny matt väggfärg från Alcro
Alcro lanserar nu en helt ny typ av 
väggfärg. A1, som färgen heter, 
innehåller nämligen delvis ett bio-
baserat bindemedel, dvs material 
taget direkt från växtriket. Det här är 
ett viktigt steg för Alcros vision om 
framtidens färg; En färg med så mi-
nimal miljöpåverkan som möjligt, 
både vad gäller emissioner, produk-
tionsmetoder och ett hållbart inne-
håll, samtidigt som vi behåller 
uppskattad prestanda och målaregen-
skaper. 

A1 är en matt färg i glans 7 som finns 
att brytas i bas A, den är lätt att måla 
med, torkar snabbt och har en fin 
fyllighet. Produkten är Svanenmärkt 
och rekommenderas av Astma & 
Allergiförbundet.

ad.balans
Alcro lanserar en ny inspire-
rande färgkarta, ad.balans, 
med 12 helt nya kulörer för 
personliga och hållbara hem. 
Kulörerna är ljusa och svagt 
skuggade i behagliga nyanser 
av blått, grönt, beige och rosa. 



Lino från InTrade
Lyxig kollektion med enfärgade tapeter i 
stentvättat linne som med fördel matchas  
med väderbitna mönster lånade från naturen. 
Väldigt snyggt i subtila färger såsom antracit 
till djup svart, denimblått, petrol, elfenben  
till varma vita, kinesiskt blekgrönt till  
smaragdgrönt, blågröna toner från  
havet, grått som en pärlgrå himmel  
eller varför inte jordbrunt. Fina toner  
som går utmärkt ihop med vackra  
växtmönster, prickar eller en geo- 
metrisk variant. Mycket fin kollek- 
tion i exklusiv kvalitet.

FLINKS KAN 
FESTOOL Bromma • Globen 

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

Varm och torr 
arbetsmiljö, 
365 dagar om året

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

0456-501 96      www.rnkroken.se

Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

Granat Soft  
från Festool
Granat Soft är ett effektivt 
och ekonomiskt premium-
slippapper. Passar utmärkt 
för slipning av byggspackel, 
gipsputs, dispersions-
spackel på spacklade 
väggar och innertak såsom 
Q3/Q4-ytor. Finns med 
diameter 225 mm.
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Tel: 08 - 86 03 50 • Fax: 08 - 99 90 03  info@eoc.se • www.eoc.se

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

Stockholm
Färgcenter
Tomtebogatan 14

Vasastan
Stockholm 

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

Tel: 08-32 05 05

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

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

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

 www.nordwind.se

     Lätt!

KONSULTUPPDRAG/DATA

f
FÖNSTERRENOVERING

k
KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

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

f

FÄRGSPRUTOR

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

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

Hemsida: www.fhd.se

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

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

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

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

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

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

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

Med vår målarlåda blir målningen  
100 gånger effektivare!

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

070 561 15 86

s.hedstrom@malerikalkyl.com

www.malerikalkyl.com

Effektiv  
marknadsföring

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

HydraStroke
TECHNOLOGY TM

HeavyCoat 750: 
Next Generation Airless

WE JOIN
FORCES.

wagner-group.com

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

FÄRGTILLVERKARE

Brand- och flamskyddsfärger  
för trä och stål

logotype med vit text logotype med vit text

logotype med svart text logotype utan text

extra text som kan användas i samband med logotype

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

0303-65420
www.eldochvatten.se

Hyvelvägen 3
444 32 Stenungsund

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

CON-RFB
®
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Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

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

Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

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

Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

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

Utför ritningskalkyler 
och platskalkyler

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



V
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

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

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

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

och torkar mycket effektivt.

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

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

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

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

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

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

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

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

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

målarmästaren_58x80mm.indd   1 2015-08-21   12.58

Proffsens val

Ligg kvar i sängen
en stund till!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu

VERKTYG

VENTILATION

S

S

SLIPPAPPER

STEGAR & STÄLLNINGAR

Effektiv  
marknadsföring

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Låg vikt 
2,4 kg 

Chameleon 

Oslagbar på mindre 
utrymmen, badrum 
Perfekt för service-

målare 

Dubbla slipytor 200mm x2 
tapetborttagningsats 

  Rokamat maskiner 

                 070-6340991 

kontakt@nils-magnus.se 

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

Vi rustar måleriet 
inför högsäsong!

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

Kampanjen gäller tillsvidare så långt lagret räcker.

Airlessco LP655
29 900:-

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

LEVERANTÖR AV MASKINER OCH REDSKAP TILL MÅLERIET

Mer info på:
www.greiffab.se



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

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

Läs mer och bli kund på: 
shop.nordsjoprofessional.se

Nyhet!
Hela butiken i  
bakfickan

*Beställ dina varor före kl. 09:00 helgfri mån-fre och få leverans samma dag eller hämta i butik 2h efter beställning. 

Logga in eller 
registrera dig

Beställ 
varor

Välj leverans eller 
hämta själv i butik*

Samla allt 
på en plats

shop.nordsjoprofessional.se


