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

Du kan leka med de fyra olika glansnivåerna från helmatt till högblank 
för att uppnå önskat utseende. Välj en blank yta och en stark kulör för 
att markera favoritstycket i din inredning. 
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VILN IUS  WOLF /  T1494

blue moment /  T1478 cottage fever /  T1655

Mångsidig färg för hemmet

hellu /  T1529

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

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

Läs mer på  
www.ncpesweden.se

Hörnskydd och kraftremsor för  
underlag av gips, mur och betong
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Nr Material Utgivning
6 vecka 46 vecka 49 
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Bright Skies har Nordsjö utsett som Årets 
kulör 2022, en ljus och luftig blå kulör som 
kommer att ge en välbehövlig känsla av ny 
frisk luft i hemmen.

Foto: Akzo Nobel/Nordsjö
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E 
fter en lång och krävande tid återgår vi nu till mer normala förhållanden då 
restriktionerna släpps och vi förhoppningsvis lämnar pandemin bakom oss. 
Det är dock viktigt att vi alla bär med oss värdefulla lärdomar och erfaren-
heter från pandemin för att också vara försiktiga inför framtida risker.

Det finns naturligtvis mycket att reflektera över när vi blickar tillbaka på pandemins 
påverkan och effekter - på samhället i stort, på ekonomin och på människans förmåga 
att ta sig igenom kriser. En positiv lärdom är att vi haft möjlighet att se hur viktiga 
våra digitala verktyg är och att vi lärt oss att använda dem på ett mer effektivt sätt. 
Hela digitaliseringsprocessen har fått en skjuts framåt som på längre sikt förhopp-
ningsvis gynnar den digitala utvecklingen i bred mening.

Måleribranschen har stått stark i en svår tid och vi kan fortsatt se en positiv trend 
med tillströmning av fler medlemsföretag till Måleriföretagen. Vi har under pandemin 
gått igenom en komplicerad avtalsrörelse, fortsatt leverera kurser och rådgivning till 
våra medlemsföretag samt genomfört våra årsmöten och stämmor digitalt.

Nu går vi tillbaka till mer normala förhållanden och ser fram emot att träffas i alla 
våra regioner då vi under hösten håller årsmöten på sedvanligt vis. Detta är också 
upptakten till vår kongress i januari 2022 som också är själva hjärtat i vår verksamhet 
där alla medlemmar har möjlighet att föra fram sina synpunkter på föreningens verk-
samhet.

Även om vi har blivit duktiga på att träffas digitalt och vara mer effektiva i vårt sätt 
att arbeta så kan vi aldrig bortse från vikten av det fysiska mötet människor emellan. 
När vi gör affärer, träffas och bygger relationer så måste det ske genom att träffas 
fysiskt. Sedan kan vi över tid vårda och använda oss av digitala hjälpmedel men det 
mänskliga mötet kan aldrig överträffas eller ersättas helt.

Måleriföretagen fortsätter sin utvecklingsresa och som jag lyft i tidigare samman-
hang är en av våra viktigaste framtidsfrågor satsningen på att locka fler unga att söka 
sig till vår fantastiska bransch. Vi har därför inlett ett samarbete med våra kollegor i 
Byggbranschens Utbildningsnämnd (BYN). Våra ungdomar är framtiden och därför 
ska vi också fortsätta ett fokuserat arbete med att få fler unga att söka sig till våra 
yrkesutbildningar inom hela bygg- och anläggningssektorn. 

Under hösten drar vi även igång en efterlängtad satsning på projektledar- och 
kalkylatorutbildningar tillsammans med Hermods Yrkeshögskola då det finns en stor 
efterfrågan på dessa bland våra medlemsföretag. 

Med pandemin bakom oss och med en positiv framtidssyn ser vi alla fram emot att 
ses under hösten på våra årsmöten, utbildningar och andra träffar. Det kommer att 
bli en spännande och givande höst och vinter – glöm inte att anmäla er till kongressen 
2022!

Välkommen till en höst 
utan restriktioner 
– med efterlängtade årsmöten där vi kan 
träffas under mer normala omständigheter

PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige



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

före avslutande målning med Nordsjö Professional 7. 
 

Ta del och inspireras av detta och fler projekt på nordsjoprofessional.se
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Fortsatt 
råvarubrist 
för färg- och 
limindustrin
I pandemins efterdyningar råder fortfa-
rande en stor råvarubrist. Orsakerna är 
flera och tillverkarna jobbar hårt för att 
tillgodose behoven, men osäkerheten 
är stor kring hur länge problemen 
kommer kvarstå.

– Det är fortsatt en bristsituation för 
många råvaror inom industrin, till 
exempel akrylsyra och epoxi. Det beror 
på att efterfrågan globalt för färg- och 
limprodukter skjutit i höjden efter att 
pandemin har minskat i intensitet.  
Det finns helt enkelt inte kapacitet på 
råvarusidan just nu för att tillgodose 
denna efterfrågan. Utöver detta är det 
också problem med container-
transporter från i första hand Asien. 
Detta är något som drabbar alla och 
inte bara oss, men det förvärrar en 
redan svår situation, säger Olof 
Holmer, vd, Sveriges Färg och Lim- 
företagare (SVEFF).

SVEFF har tidigare flaggat för hur pro-
blemen påverkar färg- och limindustrin 
negativt. Ännu syns ingen ljusning.

– Råvarutillverkarna satsar självklart 
på att få till ökad produktion, men det 
kan ta tid. Den globala efterfrågan 
påverkar också hur situationen 
utvecklas och vi kan i dagsläget inte 
säga hur länge det dröjer tills vi är 
tillbaka i en mer normal situation på 
marknaden. Huvuddelen av produk-
terna blir ändå tillverkade och det finns 
fortfarande tillgång till råvaror, men  
det är inte alltid produkttillverkarna får 
hela den kvantitet de behöver, fort-
sätter Olof Holmer.

Tolv våningar med kooperativa hyresrätter
SKB:s kvarter Lysosomen i Hagastaden växer på höjden och 128 kooperativa hyres-
rätter beräknas vara färdiga för inflyttning våren 2023. Samtidigt bygger föreningen 
ytterligare 236 lägenheter i Bromma och Uppsala.

Arbetet med kvarteret Lysosomen i Hagastaden inleddes hösten 2019, men det är 
först i år som byggnationen ovan mark 
har börjat efter en paus då staden 
genomförde arbeten i området. Våning 
läggs till våning i husen, som kommer 
att präglas av pudrig rosa, röd och grå 
pastell, dämpade toner och vackra 
detaljer. Höjden varierar från sex till tolv 
våningar och husen får innergård, 
rabatter, gemensamhetslokal och 
bastu, med lägenheter från två till sex 
rum och kök. Totalt blir det 128 koope-
rativa hyresrätter, som beräknas vara 
klara för inflyttning våren 2023.

Susanne Ohlsén  
utsedd till ny vd  
för Teknos Sverige
Teknos är glada över att tillkännage att 
Susanne Ohlsén blivit utsedd till verk-
ställande direktör för Teknos Sverige 
med start den 1 augusti 2021. 

Susanne började på Teknos i juni  
2018 som HR-chef och som medlem  
av Teknos Groups HR-Council. Med  
sin erfarenhet och sin kunskap effek-
tiviserade Susanne HR-processerna 
och rutinerna i Sverige och har 
också tagit på sig ledande ansvar 
för strategiska projekt inom före-
taget. Innan Susanne kom till 
Teknos har hon arbetat inom HR i 
mer än 20 år, både inom det 
privata näringslivet, inom 
offentlig sektor och i både 
nationella och internationella 
organisationer. 

Galaxen Bygg medverkade på Byggföretagens 
Arbetsmiljö konferens som i år  spelades in.

Under åren 2020–2022 genomförs EU-kampanjen 
”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Syftet är att ge 
arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastnings-
skador uppstår och kan förebyggas. I samband med 
det genomför Arbetsmiljöverket i höst inspektioner 
hos arbetsgivare.

I byggbranschen är det vanligt med olika former av 
belastningsskador och det är arbetsgivarens ansvar 
att förebygga  riskerna. På årets Arbetsmiljökonferens arrangerad av Bygg-
företagen föreläste Caroline Evertsson, ansvarig för arbetsmiljö och hälsa på 
Galaxen Bygg, om belastningsergonomi och  berättade om samarbetet kring 
föreläsningar om belastnings ergonomi som genomfördes på JSB under åren 
2017–2019. Se den inspelade föreläsningen på: www.galaxenbygg.se

Ergonomiföreläsning i efterhand

AKTUELLT



PLATINUM MAXIBYGEL ALUMINIUMMAXIROLLER RIMAX PLATINUM PRO LÅNG VINKELPENSELPLATINUM PRO FÖRLÄNGNINGSSKAFT CARBON TECH.™

Våra produkter för yrkesmålare är utvecklade för hög effektivitet och 
för att ge mer avlastning under tuffa arbetsdagar. Rimax Maxiroller är 
en perfekt roller för att måla vägg och tak. Den luddar inte, skvätter 
minimalt och har utmärkt täckförmåga. I kombination med vår ultralätta 
Platinum Maxibygel Aluminium och förlängningsskaft av kolfiber blir 
arbetet lättare och belastningen på kroppen mindre.

DAGS ATT  
MÅLA
VÄGG & TAK?

Gå med i gruppen
Anza Pro på Facebook!
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Forts. på sidan 10..

När ägaren Ambjörn Karlsson på 
Pitedalens måleri tog in Christoffer 
Granberg som delägare i företaget, 
förde han med sig ny energi som 
smittade av sig. Verksamheten har 
därefter fått ett rejält uppsving men 
ännu finns nya idéer att utveckla.

Det är en gråmulen och regnig fre-
dagsmorgon på Öhns industriområde i 
Öjebyn utanför Piteå. I fikarummet är det 
dock varmt och stämningen är hjärtlig 
när målarna pratar jobberfarenheter. En 
och annan idrottsskada ventileras också 
och när Frida Oja kommer in från sitt 
jobb i Bergsviken berättar hon om den 
regntunga upplevelse hon hade under sin 
fotbollsmatch kvällen innan. Alla har 
lämnat skorna precis innanför dörren och 
vetelängden går åt i snabb takt när den 
kommer fram på bordet.

Tar sig an utmaningarna 
tillsammans

– Det finns alltid frukost för dem som 
vill komma in och fika här på morgo-
nen. Här på kontoret har alla också 
varsitt fack där de får sina jobb, berättar 
Ambjörn Karlsson, företagets vd.

Vanligtvis finns han på plats i före-
tagets lokaler i Älvsbyn och delägaren 
Christoffer Granberg sköter driften i Öje-
byn. I Arvidsjaur har företaget tre målare 
men dessa arbetar självständigt och håller 
direktkontakt med den största uppdrags-
givaren, tillika den stora fastighetsägaren 
på orten.

 Bra med delägare
Sedan 2020 är Christoffer Granberg del-
ägare i Pitedalens måleri. Ett lyckosamt 
drag som gynnat företaget på många sätt.

– När Chrille kom in var han hungrig 
och hade en annan glöd vilket satte fart 

Christoffer Granberg (t.h.) är delägare i 
företaget sedan 2020 här tillsammans 
med företagets grundare Ambjörn 
Karlsson.
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MÄSTER FOGSPRUTOR 
UPPTÄCK VÅR NYA PREMIUM SERIE FOGSPRUTOR

WWW.MASTER.NU

MÄSTER VISAR

BRA BÄTTREBRA BÄSTBÄTTRE

FOGSPRUTA  
- COX  
9106003
 
• 18:1 utväxling 
• Otroligt slitstark fogspruta 
• Justerbar klämskruv för lång 
livslängd och tappar inte kraft 
• Non-drop funktion, högsta  
kvalitet med 360 graders rotation

FOGSPRUTA  
- COX 
9106002
 
• 18:1 utväxling 
• Förstärk nylon,  
softgrip handtag, 
perfekt för medium  
tröga massor 
• Mycket hög ergonomi  
och lätt konstruktion 
• Högsta kvalitet med  
360 graders rotation

FOGSPRUTA  
- COX 
9106001
 
• 12:1 utväxling 
• Epoxilackerad plåthölje 
och Non-drop funktion 
• Härdad tryckstång och 
balancerad konstruktion  
• Orginalet med 360  
graders rotation

FOGSPRUTA  
- COX 
9105002
 
• 12:1 utväxling 
• Epoxilackerad plåthölje 
med på/avstängning 
funktion av Non-drop 
• Härdad tryckstång 
• Orginalet med  
360 graders rotation

FOGSPRUTA  
- COX 
9105001
 
• 7:1 utväxling
• Skelett fogspruta i  
högsta kvalitet
• Non-dropfunktion.  
Härdad tryckstång

Pitedalens Måleri
Grundades 2003 av Ambjörn Karlsson.

Har idag 25 anställda i tre olika bolag.

Omsätter: Prognosen är 25 miljoner 
sammanlagt

Verkar främst i Södra Norrbotten, Piteå, 
Älvsbyn och Arvidsjaur.
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Fakta: Ambjörn Karlsson
Familj: Två vuxna döttrar, en sambo och hennes son

Bakgrund: Byggnadsingenjör och jobb som arbetsledare på 
ett stort byggföretag

Bästa med måleribranschen: Att den är traditionell, men 
också har utrymme för nya idéer

Fritidsintressen: Golf och utförsåkning

Om att jobba med Christoffer: Vi kompletterar varandra bra, 
vi är både lika och olika. Vi har högt i tak och tar fram det 
bästa hos varandra tror jag.

 

Fakta: Christoffer Granberg
Familj: Sambo och två barn, 5 och 3 år.

Bakgrund: Förutom diverse sommarjobb i ung ålder är det 
måleribranschen jag arbetat inom.

Bästa med måleribranschen: Att den är varierande och 
förhållandevis förändringsbenägen.

Fritidsintressen: Resa och fiske.

Om att jobba med Ambjörn: Vi kompletterar varandra bra, 
Ambjörn med sin erfarenhet och jag med min nyfikenhet.

på mig, skrattar Ambjörn med en nick-
ning åt kollegans håll.

Han hade drivit företaget själv sedan 
starten 2003 efter att ha arbetat som 
arbetsledare på stora bygg- och målerifö-
retag under många år. Många i branschen 
känner igen honom som ledamot i 
Måleriföretagens Norrlandsstyrelse och 
tidigare även i Sverigestyrelsen. Christof-
fer började i sin tur som sommarjobbare 
2008, fortsatte som lärling och blev så 
småningom arbetsledare och platschef.

– Precis när pandemin började så 
startade vi det nya bolaget Procidens, dit 
vi har tänkt att vi ska föra över all verk-
samhet så småningom. Namnet betyder 
”stjärnfall” på latin och vi valde det för 
att vi ville ha ett ortsneutralt företags-
namn, för att inte kunderna ska tro att vi 
bara verkar i Piteå, förklarar Christoffer.

Många ramavtal
Idag står ramavtalen med fastighetsägare 
för mellan 60 och 70 procent av omsätt-
ningen.

– Vi har faktiskt kvar en kund ända 
från att jag startade bolaget och två som 
har varit oss trogna sedan 2004. Det är 
en väldigt bra bas för oss. De flesta avtal 
löper över fyra år, så det är naturligtvis 
lite stressigt när de ska förhandlas om, 
men sedan löper det på ganska bra.

Hemlig anläggning
I dagsläget delar de jobbet emellan sig 
och rycker in där det behövs, även om de 
till stor del arbetsleder arbetet på varsin 
ort. Och när det behövs bangar de inte 

för att rycka in och hålla i penslar eller 
färgsprutor själva.

– Imorgon ska jag till exempel åka till 
en hemlig anläggning och sprutmåla 
plåtcontainers. Den ligger 19 mil rakt in 
i skogen och det finns ingenting annat på 
6 mils avstånd. Det är en anläggning som 
används av försvaret för övningar, säger 
Ambjörn.

Gynnsam region
Att ligga mitt i en region som är i kraftig 
expansion och där stora investeringar 
görs är något som naturligtvis gynnar ett 
företag i byggbranschen. Några mil bort 
byggs Northvolts nya batterifabrik som 
ska bli Europas största och kommer ha en 
yta stor som 40 fotbollsplaner. Med den 
kommer minst 3 000 nya arbetstillfällen 
för bygden och redan har byggandet ökat, 
både av bostäder, hotell och andra typer 
av anläggningar som kommer behövas.

– Det känns att det är mycket på gång i 
regionen och vi har lite tankar om vidare-
utvecklingar av bolaget. Det är roligt med 
nya utmaningar och särskilt när man kan 
bolla tankar och idéer med en kollega, 
säger Christoffer.

Text: Lo Bäcklinder
 Foto: Per Hansson

Glöm inte anmäla dig  
till kongressen 2022!
Det är dags att anmäla sig till en av Måleriföretagens absolut största höjd-
punkter – kongressen!

Kongressen har temat ”Framtidens måleribransch” och går av stapeln den 28 
januari 2022 på Konserthuset i Stockholm. 

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

Anmäl dig senast den 26 november på www.maleriforetagen.se/kongress-2022.

OBS! Gäller endast medlemmar i Måleriföretagen i Sverige. Bli medlem nu!
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Precis invid finska gränsen i Övertor-
neå har Utbildning Nord sina två 
campus med plats för 500 elever och 
boende för 260 elever. Här görs Sveri-
ges nordligaste valideringar och här 
utbildas byggnadsmålare som går 
rakt ut till en gynnsam arbetsmark-
nad. Nu vill man dock locka tillbaka 
tjejerna till utbildningarna.

– Vi är en samnordisk utbildningsenhet 
som har 30 olika yrkesutbildningar som 
vi erbjuder till svenska, norska och finska 
elever. Vi drivs av en stiftelse som ägs av 
de tre länderna gemensamt. Överenskom-
melsen gäller i fyra år i taget och så har 
det varit sedan 60-talet, berättar Pilvi 
Ryökkynen, utbildningschef för bygg- 
och hantverksutbildningarna.

Med tre målarlärare, en kvinnlig 
och två manliga, brukar de ha cirka 30 
målarelever på den ett och ett halv-åriga 
utbildningen som drivs som internat. 
Byggutbildningarna har under lång tid 
lockat många kvinnliga elever, ibland så 
många som hälften, men de senare åren 
har ansökningarna från tjejer minskat.

– Det är jättesvårt att veta vad det 
beror på, men en faktor som kan påverka 
är att det inte längre är lika mycket 
inredningsprogram på tv. Det kan göra 
att intresset för byggyrkena dalar.

Pilvi Ryökkynen, utbildningschef för bygg- och 
hantverksutbildningarna.

Fakta Utbildning Nord
Utbildning Nords verksamhet med arbetsmarknadsutbildning startade redan år 1970. 

Efter flera organisationsförändringar bildades Stiftelsen Utbildning Nordkalotten av regeringarna i 
Finland, Norge och Sverige år 1991. 

Verksamheten regleras av en fyraårig överenskommelse mellan de tre länderna och stiftelsens stadgar.

Skolan finns i Övertorneå och Hedenäset och har sammanlagt plats för 260 övernattande elever.

Utbildning Nord  
hoppas på fler tjejer

Pilvi berättar hur de försöker mark-
nadsföra sina utbildningar genom att visa 
att de passar precis lika bra för tjejer och 
killar. De lyfter ofta fram goda exempel 
och kvinnliga yrkesutövare samt försöker 
vara tydliga med att eventuella fysiska 
utmaningar lätt kan undanröjas med 
hjälp av ergonomiska hjälpmedel.

I det område som skolan verkar, som 
kallas Nordkalotten, är arbetsmarknaden 
god för hantverksyrken. Närheten till 
Norrlandskusten, där expansionen är stor 
och byggandet ökar, gynnar också den 
som utbildar sig inom branschen.

Utbildning Nords verksamhet bedrivs 
på två olika platser, Övertorneå och 
Hedenäset. I Övertorneå finns utbild-
ningar inom IT, ekonomi, elteknik, 
kylteknik, plåt- och ventilationsteknik, 
CNC- och robotteknik, fordonsteknik, 
restaurang och storkök samt en under-
sköterskeutbildning. I Hedenäset finns 
utbildningar inom hantverk och byggtek-
nik, där alltså måleriutbildningen också 
finns. Skolan erbjuder också utbildning 
inom såväl skomakeri som timring.

På båda platserna ligger skolan precis 
intill Torne älv som utgör gränsen till 
Finland. Eleverna har tillgång till många 
fritidsaktiviteter, ofta kopplat till naturliv 
och sport men skolans fritidsansvarige 
försöker ordna ett brett utbud.

– Vi försöker göra så att alla känner 
sig välkomna och väl omhändertagna. 
När de kommer med bussen är vi där 
och möter och många som kommer från 
större städer blir förvånade när de upp-
täcker hur mycket här finns att göra.

På skolan finns elever från hela Sverige 
och hela Finland. De norska eleverna 
kommer i första hand från de nordligaste 
delarna av Norge. Främst ägnar sig 
skolan åt arbetsmarknadsutbildningar, 
men det finns även gymnasieelever från 
omkringliggande kommuner. Skolan 
utför även valideringar på uppdrag av 
arbetsgivare och arbetsförmedling.

– Just nu har vi två målare som är här för 
validering. Båda har arbetat som målare i 
sina hemländer tidigare och har varit i Sve-
rige i många år och pratar bra svenska. Nu 
har deras respektive arbetsgivare anlitat 
oss för att validera deras kunskaper.

I augusti arrangerade Utbildning Nord 
tillsammans med byggbranschen och 
Arbetsförmedlingen ett riktat event för 
kvinnor som syftade till att inspirera fler 
kvinnor att välja ett byggyrke. 

– Om man vidgar sina vyer och inte 
tänker i traditionella termer kring vilka 
yrken som passar män respektive kvin-
nor, så får man dubbelt så mycket att 
välja bland, slår Pilvi fast.

Text: Lo Bäcklinder



Träfasad med mögel och alger. 
Avdöda först, tvätta sedan.
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RENT  
UNDER!

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

Periodvis har nära 
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varit kvinnliga.
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Daniel och Jonny tror på stor 
inflyttning till Skellefteå
När byggandet tog fart i centrala 
Skellefteå passade Daniel & Jonny 
Måleri på att flytta sin måleributik 
därifrån till en lättillgängligare del 
av staden. I samband med det får de 
också möjlighet att sätta sin egen 
prägel på butiken.

– Den förra butiken tog vi över precis som 
den var från förra ägarna och de loka-
lerna har inte varit helt ultimata för oss, 
konstaterar Jonny Andersson.

Han är den ene ägaren av Daniel 
& Jonny Måleri och Flüggerbutiken i 
Skellefteå. Verksamheten driver han 
som franchiseföretag tillsammans med 
brodern Daniel Andersson.

När fastighetsägaren bestämde sig att 
bygga två hyreshus på gamla parkeringen 
så valde Jonny och Daniel att flytta sin 
butik till stadsdelen Anderstorp där det 
finns gott om parkeringsplatser.

I nyrenoverade lokaler har de nu, till-
sammans med Flüggers personal, byggt 
upp en fräsch butik enligt koncernens 
koncept, med gott om utrymme och 
lagom anpassade ytor.

– I vår förra butik, som vi tog över för 
ungefär ett år sedan, hade vi ett alldeles 
för stort lager, men här är det precis per-
fekt. Kontoret och fikarummet fungerar 
också jättebra, säger Daniel.

Självklart med byggbranschen
Firman driver de tillsammans sedan 
2007. Då hade Jonny varit egen företa-

gare sedan ett år tillbaka efter att ha varit 
anställd i olika bolag. Båda bröderna 
tyckte att byggbranschen var det själv-
klara yrkesvalet och har inte ångrat sin 
inriktning. Idag har de fyra anställda, 
varav två i butiken och två inom måleri-
delen.

Huvuddelen av Daniel och Jonnys 
måleriuppdrag är ROT-jobb och de är 
flexibla och tar gärna jobb på andra orter 
än i Skellefteå.

– Vi har till exempel varit uppe i 
Kiruna och hjälpt Alviks måleri med 
målarjobb på Scandic där. I Gällivare 
har vi också gjort en hel del jobb och 
emellanåt är vi nere i Stockholm och job-
bar. Vi passar på att vara där det händer, 
skrattar Jonny, som tycker att jobben på 
annan ort är ett bra sätt att kombinera 
arbetet med favoritintresset golf.

I Måleriföretagens olika evenemang, 
framförallt golftävlingarna, är bröderna 
två kända ansikten och återkommande 
deltagare. De delar mycket och trivs med 
att arbeta tillsammans.

– Oftast går det bra att komma över-
ens. Vi har högt i tak och även om vi 
tycker olika ibland, så funkar det väldigt 
bra. Vi har ingen uppdelning på sysslorna 
utan var och en gör det som behöver 
göras. Räkna på jobb brukar vi göra 
tillsammans, säger Daniel.

Som många andra företagare som är 
verksamma i den expansiva Norrlandsre-
gionen, har de gott hopp om framtiden.

– Det byggs överallt nu. Det behöver 
släppas fler tomter, men det är mycket på 
gång, säger Jonny.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Fakta: Daniel Andersson
Bäst med måleribranschen: Man får se det slutgiltiga resultatet

Favoritverktyg: Tapetbältet

Fritidsintressen: Golf, skidåkning i Saalbach

Fakta: Jonny Andersson
Bäst med måleribranschen: Varierande jobb

Favoritverktyg: Färgsprutan

Fritidsintressen: Golf, resa, fiske

När fastighetsägaren bestämde 
sig för att bygga bostäder på 
parkeringen till måleributiken 
flyttade Daniel och Jonny till en ny 
lokal.
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Företaget har anlitat bemanningsföretag 
sedan 2016 och Magnus Målar’ns vd 
Joakim Törnblad berättar att det har 
varit en stor trygghet, speciellt för deras 
egen personal.

–Att anlita bemanningsföretag har 
gjort att vi kunnat behålla personalen 
även under vintern. Sedan har vi varit 
lyhörda för vår egen personals önskan, 
att inte behöva åka utanför Borås i den 
mån det är möjligt. Att kunna nyttja 
arbetskraft från andra företag i toppar 
samtidigt som man bibehåller en egen 
personalstyrka har vi sett som en styrka 
för att kunna hantera konjunkturen som 
kan vara väldigt svajig i vår bransch. 
Sedan finns det ingen som helst personal 
att tillgå, de sista målarna som vi anställt 
har tagits från andra firmor och konten-
tan med det är ju att man bara flyttar 
problemen.

”Konsekvenserna blir förödande”
Magnus Målar’n startade sin verksamhet 1999 och är medlem i  
Måleriföretagen. De är i dagsläget 40 anställda och utför alla typer av  
jobb – allt från plåttaksmålning, bassängmålning till servicemåleri för deras 
ramavtalsleverantörer. 

Målareförbundet har sedan maj 2021 
lagt fem veton mot Magnus Målar’n för 
att ha anlita bemanningsföretag men 
företaget är inte av uppfattning att de 
strider mot lagen.

– Utan förvarning har facket lagt fem 
veton. Mitt i brinnande högkonjunktur 
ändrar man spelreglerna och kräver 
att bemanningsföretagets personal ska 
uppfylla kompetenskravet i 2 § Måleriav-
talet, trots att företaget enbart är bundet 
av Bemanningsavtalet. Med anledning 
av fackets ändrade uppfattning rörande 
tolkningen av avtalet la de ett veto mot 
anlitandet av bemanningsföretaget. Då 
detta kom helt oväntat, och vi tackat ja 

FAKTA:
Facklig vetorätt 
enligt 39 § MBL
Innan en arbetsgivare beslutar att anlita en 
underentreprenör eller hyra in personal från 
ett bemanningsföretag för att utföra måleriar-
bete ska arbetsgivaren på eget initiativ 
förhandla med fackförbundet Målarna. Om 
parterna inte kommer överens vid lokal och 
central förhandling kan fackets centrala 
organisation förbjuda arbetsgivaren att anlita 
det tänkta företaget, facket utövar sin rätt till 
veto. Fackets veto ska grundas på att det 
finns en risk för att anlitandet kan innebära 
brott mot lag eller kollektivavtal.

Det är ovanligt att facket använder sin möj-
lighet till veto. Det innebär att arbetsgivaren 
inte kan anlita den tänkta underentreprenören 
eller bemanningsföretag utan risk för att 
betala skadestånd till facket. Arbetsgivaren 
kan dock vända sig till Arbetsdomstolen för 
att få ett interimistiskt beslut omkring vetot är 
korrekt eller inte. Arbetsgivaren kan även välja 
att bryta igenom vetot och gå vidare med 
anlitandet.  Ett genombrytande av veto 
förutsätter att det finns en bedömning som 
visar att fackets antagande om att risk för 
brott mot lag eller kollektivavtal föreligger är 
felaktig och att facket borde ha insett detta.

till uppdraget, gav de oss tyvärr ingen 
annan möjlighet än att bryta igenom 
det första vetot. Stämningen har minst 
sagt varit hätsk och infekterad, vilket 
inte gagnar någon part, berättar Joakim 
Törnblad.
Vad medför det för konsekvenser för 
Magnus Målar’n?

–  Konsekvenserna blir förödande då vi 
fått tacka nej till uppdrag med anledning 
av detta. Att ändra spelreglerna så krasst 
utan förvarning är inte på något vis ett 
seriöst agerande. Företagen vi anlitar 
har avtal med Kompetensföretagen och 
anser att de följer bestämmelserna i detta. 
Facket tycker att de försökt hjälpa oss 
och hänvisar bland annat till att det finns 
7,3 procent arbetslösa. Vi har hittat noll 
kandidater på arbetsförmedlingen och vi 
söker frenetiskt efter personal på olika 
forum, avslutar Joakim Törnblad.

Joakim Törnblad,  
vd, Magnus Målar’n AB. 
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Foto: Jonas Westling.

Forts. på sidan 20

Holmlunds i Skellefteå målar  
världens högsta trähus
Mitt i Skellefteå tronar ett tjugo 
våningar högt hus helt byggt i trä. 
Det heter Sara kulturhus och är 
kommunens senaste satsning på 
kultur, konferens och hotellverksam-
het. Här har lokala måleriföretaget 
Holmlunds Måleri lagt ner nära 5 000 
arbetstimmar under senaste året.

Föga förvånande doftar det trä när man 
kliver in genom entrén till Sara kulturhus. 
Inget annat trähus i världen har så många 
våningar som detta.  Byggnaden har pro-
ducerats lokalt av skog från regionen och 
knyter an till Skellefteås långa tradition av 
konstruktioner i trä. Solceller och effektiv 
energianvändning bidrar ytterligare till att 
minimera husets klimatavtryck.

– Vi har gjort större delen av all gips-
målning samt fyra köksgolv i huset och 
har nog lagt ner 5 000 timmar sedan juni 
2020. Det har blivit väldigt många fler tim-
mar än vad vi planerat, så det har varit en 
hel del räknande på vad som ingår i kon-
traktet och vad som kommer till utöver, 
berättar Jonas Westerlund, som varit på 
plats under många av timmarna.

Huset är byggt i moduler och Holmlunds 
Måleri har ansvarat för målandet av de 
delar som inte kommit färdigmålade. 
Brandskyddsmålandet av allt trä i bygg-
naden har skötts av en annan målerifirma 
och byggherre för projektet är HENT.

Olika krav på glansvärden
En av de stora utmaningarna när det gäller 
måleriet har varit att förena kommunens 
krav med arkitekternas önskemål om 
glansvärden. Städegenskaper och estetik 
går inte alltid hand i hand och ibland har 
väntan blivit lång när besluten ska fattas. 

Miljökraven har också varit väldigt 
höga.

– Det här är första gången som vi har 
fått redovisa exakt vilka material vi har 
använt i varje rum så det har blivit mycket 
administration, konstaterar Jonas.

Lagt golv på Northvolt
Det är dock inte första gången det 45-åriga 
företaget gör ett utmanande jobb. Förutom 
att förse Skellefteås byggherrar och pri-
vatpersoner med kvalitativt måleri under 
snart ett halvt sekel, så har de också haft 
en hel del uppdrag på det stora byggpro-
jektet kring Northvoltfabriken som växer 
fram  strax utanför Skellefteå. Här byggs 

Fr.v. Stefan Linder, Robert Nygren och Jonas Westerlund.
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LAkryl – 
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LAkryl akrylfogmassa är vår välkända och 
mycket omtyckta målarfog för proffsen.  
Speciellt framtagen med den kvalitet och  
konsistens som krävs av dig som yrkesman  
för ett perfekt resultat varje gång.
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Fakta  
Holmlunds Måleri
Startades 1975 av Mats Holmlund.

I slutet av 80-talet togs företaget över av de 
då åtta anställda, 2000 blev Tommy Nygren 
ensam ägare.

Idag äger Tommy Nygren företaget tillsam-
mans med Stefan Linder samt sonen Robert 
Nygren som gick in i bolaget 2007.

Antalet anställda är i dagsläget runt 30.

Företaget har förutom kompetens inom 
traditionella måleriarbeten, även industrigolv, 
fönsterrenovering, airbrush och dekormålning.

Fakta Sara kulturhus
Namnet är inspirerat av författaren Sara Lidman. 

Kulturhuset ska bli en mötesplats för konst, uppträdanden och litteratur och har även en 
hotelldel med 205 rum. 

Yta: 25 000 kvadratmeter. 

Byggnaden är ritad av White Arkitekter. 

Hotellrummen består av fabriksproducerade moduler från företaget Derome, tillverkade på 
deras fabrik i Renholmen, strax utanför Skellefteå. 
Hotelldelen kommer drivas av Elite Hotels. Invigningen ägde rum hösten 2021.

en anläggning som är stor som 40 fot-
bollsplaner, eller 20 hektar, och som ska 
ge utrymme för 3 000 nya arbetstillfällen.

– Vi har lagt elavledande golv i 
fabriksdelarna och det har varit stora 
utmaningar med ett så stort bygge och 
så många arbetsgrupper som ska in och 
jobba på samma gång. Med tanke på 
pandemin har det också varit väldigt 
mycket covidtestningar och det har ju 
också varit flera utbrott bland arbetarna, 
säger delägaren och företagsledaren 
Stefan Linder.

Många lärlingsförfrågningar
Med tanke på allt som händer i regionen 
är han hoppfull när det gäller företagets 
framtid. Även om många byggnader 
kommer färdigmålade från en husfabrik 
i Piteå och byråkratin fördröjer många 
byggprojekt, så förväntas ett ökat bygg-
ande i framtiden.

– När det gäller kompetensförsörj-
ningen så får vi många lärlingsförfråg-
ningar, framför allt från tjejer. Just nu har 
vi flera kvinnor i verksamheten och det 
tycker vi alla är jättebra för stämningen, 
säger Robert Nygren.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Träbyggnaden knyter 
an till Skellefteås 
långa tradition inom 
träbyggande.

Sara-Vide Ericson har konstutställning till och med den 8 december i Sara kulturhus.
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Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

125 125 126 128 128 128 128 128 128 129 129 129

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

125 125 126 128 128 128 128 128 128 129 129 129

3049
Målningsavtalet

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

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

– Färg gör våra liv vackrare. Vi skapar 
relationer till färger och de har både en 
estetisk och funktionell betydelse i vår 
omgivning, konstaterade Karl Johan  
Bertilsson, creative director på NCS  
Colour System, under den föreläsning 
han höll om de färgtrender som kommer 
gälla för 2022.

Tillsammans med ett globalt trendteam 
identifierar han och kollegorna kom-
mande färgtrender och sammanställer 
dem för att bland annat ge inrednings-
branschen en fingervisning om vad som 
är på gång under kommande säsonger.

– Men för att förstå vart vi ska, behöver 
vi förstå var vi befinner oss idag, slog han 
fast och förklarade hur det sker en stegvis 
förflyttning som gör att varje ny färg-
trend förhåller sig till den nuvarande.

Då hjärnan tröttnar på det den har sett 
mycket av, behövs det något som kontras-
terar i nästa skede. Vissa pådrivande fak-
torer, som till exempel hårda ekonomiska 
tider, kan också göra att någon trend går 
lite fortare fram.

– Vi blir till exempel lite mer försiktiga 
i tuffa tider, förklarade Karl Johan  
Bertilsson.

Pandemin avgör hastigheten
När det gäller de färgtrender som 
kommer under 2022 har han och kol-
legorna tagit fram tre olika lägen, som 
kan komma att variera i intensitet och 
hastighet beroende på hur utvecklingen 
kring pandemin ser ut. I den första som 

Naturfärger och ystra färg- 
kollektioner i framtidens trender

kallas ”Zience”, spelar naturen en stor 
roll och färgerna är lite mer kulörstarka 
med naturnära pigment. 

I den andra som kallas ”Springrebels” 
och speglar den ystra känslan när 
människor kan börja leva normalt igen 
blir det en kakafoni av färger med stora 
kontraster i kulörtonerna.

Slutligen kommer trenden som kallas 
”Zero”, som är nästa steg in i framtiden, 
väntas bli en mer vågad trend där svart-
vita toner blandas med rödaktiga.

Formex egna spaningar
När det kommer till Formex egna spa-
ningar efter inredningstrender, som 
presenterades av designern Jan Rundgren, 
så var det en lite annan uppdelning som 
gällde. Det fanns dock en hel del berö-
ringspunkter till de trender som Karl 
Johan Bertilsson berättade om. 
Emotion of nature – handlar om frihet, 
längtan och passion samt att hämta kraft 
från naturen. Där finns mycket gröna 
växter och naturmaterial, grön nyanser 
från ljust till mörkt och trä är det mate-
rial som dominerar.
Sound of silence – inspireras av staden. 
Materialen är betong, asfalt och papper 
som ger en grafisk känsla. Färgerna be-
finner sig i en gråskala som går mot brunt 
eller blått och med en gul signalfärg. 
Time for seduction – en elegant trend som 
har många färgkollisioner och inspireras 
av art deco och swedish grace. Färgskalan 
går i rosa toner, guld och bordeaux.

När den digitala upplagan av Formex ägde rum i slutet av augusti, handlade 
innehållet till stor del om hållbarhet, miljöfrågor och en hel del pastelliga 
färgskalor. Svenskt trä och lokal design var också några av ingredienserna.
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I samarbete med Teknologisk Institut och Köpenhamns universitet har 
Flügger genomfört ett forskningsprojekt som har fastställt kreativa 
processer för att öka utomhusfärgens hållbarhet och effektivitet. Efter 
två års forskning är verktygen klara och den slutliga processen har 
påbörjats. Foto: PR.

Ett forskningsprojekt som stöds av danska Innovationsfonden 
med Köpenhamns universitet och Teknologisk Institut har gett 
färgtillverkaren Flügger verktyg för att förlänga utomhus-
färgens livslängd med upp till 25 procent. Trähus blir därmed 
betydligt billigare att underhålla.

För att underlätta underhållet av trähus har Flügger, Köpen-
hamns universitet och Teknologisk Institut bedrivit forskning 
under tre års tid med fokus på att förbättra utomhusfärgen så 
att tiden mellan varje påföring kan förlängas. Teamet av specia-

Trä är ett betydligt billigare och mer hållbart byggmaterial än tegel och 
betong, men höga kostnader för underhåll gör att branschen inte 
bygger i trä. Med en avsevärt förbättrad utomhusfärg förändras 
balansen och gör träet mer konkurrenskraftigt. Foto: PR.

Hej Jenny Brodin, Mästarna Måleri i 
Sundsvall, som tog emot utmärkelsen 
”Årets Nordsjölärling” i augusti! 
Hur kom det sig att du blev målare?

– Jag jobbade som hovslagare tidigare och var egen företagare, men ville 
bli anställd istället och kände att måleriet var en bra väg att gå. Jag bör-
jade en vuxenlärlingsutbildning för ungefär fem år sedan och har sedan 
dess varit på samma företag.

Vad tänker du använde de 30 000 kronorna i prispengar till?

– Jag har tänkt att investera i utbildning och har sökt in till en utbildning 
till arbetsmiljöingenjör. Jag vill gärna ha ett yrke där kroppen kan hålla 
hela livet och har ett stort engagemang i att förbättra arbetsplatser.

Vad ser du för förbättringsmöjligheter i de miljöer som målarna arbetar i?

– Framför allt gäller det stressen på arbetsplatserna som är ett stort 
problem. Jag är också mest intresserad av den psykosociala arbetsmiljön, 
som gäller till exempel samhörighet, utanförskap och den jargong som 
lever kvar på vissa arbetsplatser och som jag vet att många yngre målare 
tycker är jobbig.

Forskningsprojekt banar väg 
för effektivare utomhusfärg

lister har nu en bättre förståelse för vad som krävs för att 
skydda träet.

– Vi har fastställt ett antal verktyg som är effektiva, men nu 
behöver vi ta reda på hur vi kan använda dem för att utveckla 
en ny utomhusfärg. Vi är säkra på att det kommer att lyckas 
och när det gör det har vi en utomhusfärg som försiktigt räknat 
håller 25 procent längre tid än nuvarande färg, förklarar Søren 
Poulsen, Senior Advisor på Flüggers utvecklingsavdelning.

En av de tekniker som experter har höga förväntningar på är 
möjligheten att tillsätta mikroskopiska kapslar som innehåller 
flytande komponenter. När färgen efter några år förlorar sin 
elasticitet och så smått börjar krackelera, bryts dessa kapslar 
och komponenterna sipprar in i revor och sprickor och torkar 
som en vanlig färg.
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Distansutbildningen Projektledare inom måleri via 
Hermods Yrkeshögskola har haft sin första fysiska 
träff. Trots långa resor var klassen i princip fulltalig 
vid träffen, som denna gång främst handlade om att 
lära känna varandra och förbereda studenterna inför 
utbildningen.

Den ettåriga distansutbildningen är framtagen av Hermods  
Yrkeshögskola och Måleriföretagen i Sverige. Vid denna första 
träff fick studenterna genomföra olika gruppövningar och de fick 
information från Måleriföretagen och kursledningen. Studen-
terna fick även göra ett studiebesök hos ett av Måleriföreta-
gens medlemmar, Schööns Måleri, något som var mycket 
uppskattat.

– Projektledarutbildningen är en satsning som Måleriföre-
tagen gör av flera olika skäl. Dels för att vi är inne i ett genera-
tionsskifte där många projektledare snart går i pension, men 
också för att det finns ett tydligt rekryteringsbehov kopplat till 
de infrastruktursatsningar vi står inför. Genom att starta en 
Yrkeshögskoleutbildning tillsammans med Hermods får vi stora 
möjligheter att påverka innehållet i utbildningen och se till att 
studenterna får de kunskaper som arbetsgivare efterfrågar, 
säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

Utbildningen är den enda yrkeshögskoleutbildningen som 
leder till projektledarkompetens inom yrket. Studenterna Jimmy 
Öryd från Effektiv Måleri och Christoffer Ståhl från Jonas & 
Magnus Måleri är nöjda över att utbildningen ges på distans.

– Distansupplägget fungerar väldigt bra tycker jag. Jag tror 
man får fler sökande när distansmöjligheten finns. Jag som ex-
empelvis annars bor lite ”dåligt till” har svårt att studera på 
plats annars men nu fungerar det bra, berättar Jimmy.

– I början tyckte jag att det var ovant med distans och att det 
skulle vara svårt att lära känna folk digitalt, men det har gått 
mycket bättre än jag trodde, säger Christoffer.

Viktigt erfarenhetsutbyte
Under utbildningsåret träffas studenterna fysiskt tre gånger. 
Sara Tilly från Enerbackens Måleri och Helena Allstrin från All-
strins Måleri & Design uppskattade att ses i verkligheten.

– Det var roligt att träffa och prata med alla om deras erfaren-

Studenterna Helena Allstrin, Allstrins Måleri & Design; Christoffer Ståhl, 
Jonas & Magnus Måleri; Jimmy Öryd, Effektiv Måleri och Sara Tilly, 
Enerbackens Måleri.

Nytt utökat samarbete mellan MYN och BYN
Under en längre tid har Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, 
och Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, på uppdrag av sina 
respektive parter, undersökt möjligheter till utökat samarbete. 
Arbetet visar att nämnderna delar utmaningar och verksamhe-
terna är väldigt lika varandra. Parterna bakom respektive 
nämnd anser därför att det finns stora effektiviseringsvinster 
vid ett utökat samarbete nämnderna emellan. 

MYN och BYN har därför bestämt att börja samarbeta kring 
ett antal centrala och angelägna frågor, exempelvis bättre sam-
ordning inom Skolverkets nationella programråd, rekrytering av 
elever till gymnasieskolan, kommunikation med lärare och skol-
ledare och tävlingsverksamheten.

Planen är att driva gemensamma projekt på central nivå inom 
dessa nämnda områden och att respektive bransch tillsätter de 
resurser som nämnderna kommer överens om. Samarbetet in-
leds våren 2022.

”Jag vill lära mig så mycket som 
möjligt för att kunna ta nästa steg”

heter och höra vad de tycker om utbildningen, säger Sara.
– Det var också superroligt att få åka på studiebesök hos ett 

så väletablerat företag. Det var väldigt inspirerande, berättar 
Helena.

I takt med att byggindustrin fortsätter att expandera så ökar 
personal- och kompetensbehovet inom måleribranschen. Nä-
ringslivet flaggar för att det behövs fler utbildade medarbetare 
med projektledarkompetens.

– Jag förväntar mig kunna jobba som projektledare och ha de 
kunskaperna som krävs och utvecklas så mycket det går för att 
förmedla kompetensen vidare inom yrket. Jag vill lära mig så 
mycket som möjligt om yrket och branschen och kunna ta nästa 
steg, säger Sara.



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

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

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

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

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

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

Sista anmälningsdag: 26 november 2021

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

Vi ses i Stockholm den 28 januari. Varmt välkommen!

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

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

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

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

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

konkreta råd på hur ni ska lyfta arbets-
gruppen.

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

händer. 

Dags att anmäla sig 
till Måleriföretagens 
Kongress 2022!
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Vad ser du mest fram emot med att börja hos Måleriföretagen?
– Jag ser fram emot att få jobba i en dynamisk bransch där det verkar ske en 
spännande utveckling och en hel del förändringar. 

Vad har du gjort tidigare, innan du började arbeta för Måleriföretagen?
– Jag kommer senast från en tjänst som arbetsrättsjurist/förhandlare på 
Svensk Handel där jag har arbetat i sex års tid. Förutom att bistå medlemsföre-
tagen i förhandlingsärenden så har jag arbetat med rådgivning och hållit i utbild-
ningar samt varit med och förhandlat ett av kollektivavtalen inom handeln. 
Dessförinnan har jag arbetat fem år som jurist på SAO, Småföretagarnas ar-
betsgivarorganisation och hjälpt medlemsföretagen inom en rad juridiska om-
råden, bland annat inom arbets- och entreprenadrätt.

Vad har du för förväntningar när du nu kliver in i din nya roll?
– Jag förväntar mig att få lära känna och utvecklas inom en ny och spännande 
bransch och att få möjlighet att arbeta brett inom organisationen och inom det 
arbetsrättsliga området i synnerhet. Jag ser också väldigt mycket fram emot att 
få lära känna medlemsföretagen och att få till stånd ett nära samarbete med 
dessa. 

FREDRIK SÄVSTRÖM 
AB Nymålat i Valbo, Valbo

1.  – När jag startade för två år sedan 
jobbade jag ensam fram till våren 2021. 
Sedan dess har vi expanderat till fem 
som arbetar på firman för att kunna möta 
alla förfrågningar och arbetstillfällen. Att 
ha anställda medför ett stort ansvar, så 
ett medlemskap i Måleriföretagen och ett 
kollektivavtal var ett självklart steg att ta. En av målarna är lärling, 
vilket också gör att medlemskapet är ett måste. Jag har även på-
börjat utbildningen Måleriprojektledare. Jag anser också att med-
lemskapet visar att vi är en seriös aktör i branschen.

2.  – Mina förväntningar är en gemenskap med andra företag inom 
branschen, där vi med gemensamma krafter kan utveckla bran-
schen. Även att mina anställda får känna tryggheten i det som 
kollektivavtalet och målareförbundet ger dom.

Allt fler blir  
medlemmar

1.  Hur kommer det sig att du blivit   
 medlem?

2.   Vad har du för förväntningar på  
 medlemskapet?

EVELINA GRANHOLM 
Evelina Måleri, Henån

1.  – Jag vill kunna ge en fullständig utbildning 
till den elev som haft praktik hos mig under 
sin gymnasietid.

2.  – Jag förväntar mig att lära mig och få mer 
insikt kring företagandet, på ett större plan 
än vad jag har möjlighet till som en enmans-
firma.

Nya medlemmar i Måleriföretagen i Sverige
n Proffsmåleri i Skåne AB, Malmö
n Peter Klingström Måleri AB, Skogås
n Evelina Måleri AB, Henån
n Brandgul Måleri AB, Eskilstuna
n Hem VVS & Måleri Svenska AB, Malmö
n Happy Homes Övertorneå AB, Övertorneå
n Köhlers Måleri AB, Öckerö
n LE:s Måleri, Varberg
n AB Nymålat i Valbo, Valbo
n Måleritjänst Sverige AB, Malmö
n Furuby Måleri AB, Furuby
n Målaresset i Göteborg AB, Göteborg
n Kruthare AB, Täby
n Höllvikens Måleri AB, Höllviken
n Två Händer i Stockholm AB, Hässelby
n JNF Måleri AB, Älvsjö
n Jtf Markentreprenad AB, Kävlinge
n Propaint Entreprenad i Göteborg AB, Göteborg
n Gardinas AB, Nacka
n Ådalens Måleri & Golv AB, Sollefteå

När man väntar på något gott...
Många efterfrågar de populära dekorationsmålnings- 
kurserna med Jan Aldrin. Vi vill informera att ambitionen  
är att kurserna ska hållas så fort pandemin tillåter det.

Hallå där, Caroline Lundegard!  
Du är ny rådgivare på Måleriföretagen och klev nu i september in i din nya roll. 

Vill du bli medlem?
Gå in på maleriforetagen.se/blimedlem
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Elerts Färghandel får nytt 
utseende

Katrineholmsföretaget har hjälpt sina kunder att sätta färg på hus och 
hem i västra Sörmland sedan 1916. Nu får Elerts Färghandel en ny visuell 

identitet som ska följa med verksamheten in i framtiden.

– Som fjärde generationens färghandlare så vill jag att den nya symbolen ska för-
medla arvet från de som byggt upp Elerts verksamhet före mig. Men vi vill också 
visa att vi är ett modernt och stilsäkert företag, säger ägaren och vd:n Cecilia Elert.

I den nya symbolen är färgpenseln i fokus. Det är en etablerad och lättolkad 
symbol för färg och färghandel. Och när alltmer marknadskommunikation sker i 
sociala kanaler så är det viktigt att logotypen snabbt ger mottagaren kunskap om 
företagets kärnverksamhet.

Elerts tog hjälp av kommunikationsbyrån Rudin Communication för att ta fram den 
nya profilen.

– Vi var rörande överens om att färg och typsnitt i den nya loggan ska kännas 
modernt långt in i framtiden, men ändå associeras till den första delen av 1900-
talet då Elerts etablerades i Katrineholm. Men det viktigaste i en symbol är funk-
tionen. Det ska vara enkelt för alla som ser logotypen att förstå vad företaget 
sysslar med, säger Henric Rudin art director.

Elerts kommer löpande under hösten 2021 att byta ut symbolen i alla sina kanaler. 
Och med den nya taglinen ”Tack för att du sätter färg på tillvaron” vill Elerts upp-
märksamma sina kunder.

Embla Jonsson, sistaårselev på Tyresögymnasiets bygg- och 
anläggningsprogram, tog emot ett av årets Bygmastipendier. 
Hon har gått från omotiverad student till att älska sitt yrke 
och har nu siktet inställt på en ljus framtid inom måleri-
branschen.

Under skolavslutningen i början av juni fick Embla Jonsson på 
Tyresö gymnasium i Stockholm motta Bygmastipendiet för 
”sitt engagemang och sitt driv under studietiden”. Det var en 
överraskad målarelev som blev uppvaktad med en check på  
10 000 kronor, en verktygsväska och ett diplom. 

– Jag blev väldigt överraskad och hade absolut inte väntat mig 
det här, säger en glad stipendiat, när hon svarar i telefon på 
väg hem från sommarjobbet på Nordsjö Idé & Design i Vega.

Det extra driv som hon visat, handlar bland annat om att från 
att ha varit en väldigt skoltrött 16-åring som hoppade av 
fordonsteknisk linje, blivit en motiverad och högt presterande 
målare som sätter noggrannhet framför allt i arbetet.

– När jag hade hoppat av den andra linjen så fick jag börja på 
något som hette ”second chance” och var en utbildning med 
mycket praktik. Jag fick då prova på måleri och gillade det 
jättemycket, vilket gjorde att jag kände att jag ville ta min 
examen.

Embla känner nu att hon har valt helt rätt yrke och framför allt 
är det kundkontakten, möjligheten att göra människor glada 
genom sitt arbete samt att det är en stor tillfredsställelse i att 
se det fina resultatet efter att ett jobb är klart, som gör att 
hon trivs. 

– Det finns ju också så 
många möjligheter med 
att vara målare och man 
kan vidareutbilda sig på 
många områden. Nu ser 
jag en framtid inom yrket 
och att lära mig mer om 
alla delar.

– Det känns otroligt kul 
att få dela ut det här 
stipendiet, Embla har 
gjort en fantastisk resa 
under sin tid på Tyresö 
gymnasium och är en 
välförtjänt stipendiat. 
Hon är mycket motiverad 
och har visat särskilt 
stort intresse för måleri 
som yrke. Vi önskar 
henne all lycka framöver, 
säger Jonas Olofsson, 
säljchef på Bygma i 
Tyresö som delade ut 
priset tillsammans med 
Tyresö gymnasiums 
rektor Lena Beskow.

Embla fick stipendium

Embla ser många 
möjligheter till att 
vidareutbilda sig 
inom måleriyrket.

Förutom 10 000 kronor 
fick Embla Jonsson en 
verktygsväska och ett 
diplom. 



malerifakta.se

Av branschen för branschen
Tre enkla steg  
– sedan vet du  

din lön

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

MÅLNINGSBAR EFTER 45-60 
MINUTER

ETT GRUNDNINGS-/
PRIMERFRITT SNICKERISPACKEL  

Fråga efter ARDEX. Finns i fackhandeln, nära dig!                                         08-556 315 50
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Nya Citroën ë-Jumpy Hydrogen
Nu kompletterar Citroën sina eldrivna transportbilar med ny teknik som möjliggör elektrisk körning i 
över 300 km och tankning på bara några minuter. Nya Citroën ë-Jumpy 
Hydrogen är en eldriven transportbil som är utrustad med både ladd-
ningsbara batterier och en bränslecell som genererar elektricitet.

Nya Citroën ë-Jumpy Hydrogen drivs av två energikällor –  
en 45 kW bränslecell som producerar elektricitet genom 
förbrukning av vätgas, samt ett batteri på 10,5 kWh, 
som agerar som 50 km reservräckvidd. Om vätgas-
tanken blir tom övergår driften automatiskt till det 
elektriska batteriet för att underlätta kör-
ning till närmaste drivmedelsstation. De 
första transportbilarna väntas bli tillgängliga 
för kunder i Europa under hösten 2021.

Apple presenterar  
iPhone 13 Pro och Pro Max
Båda modellerna har fått en helt ny design, både inuti och utanpå. De har en helt 
ny Super Retina XDR-skärm med ProMotion och adaptiv uppdateringsfrekvens som 
gör skärmen snabbare och smidigare. Proffskamerasystemet med nya tele-, vid-
vinkel- och ultravidvinkelkameror. Videofunktionen tar ett stort kliv framåt med 
cinematiskt läge som öppnar för vackra övergångar i skärpedjup, makrovideo, 
uppsnabbad video, slow motion och ännu bättre resultat vid inspelning i svagt ljus. 
iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max har också fler 5G-band för bättre täckning, 
och förbättrad batteritid. Framsida i Ceramic Shield som tål mer än något annat 
smartphone-glas.

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

Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se

Uppdaterad Mercedes-Benz Sprinter
Nu uppdateras Mercedes-Benz Sprinter med nya drivlinor 
och en helt ny fyrhjulsdrift. De nya drivlinorna ger tystare och 
jämnare gång, lägre varvtal och lägre bränsleförbrukning.

iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max kommer 
att finnas i grafit, guld, silver och sierrablått. 
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ŠKODA G-TEC-versionerna av SCALA och KAMIQ och den helt 
nya generationen av OCTAVIA är försedda med större gastankar 
vilket gör att räckvidden förlängts ytterligare. En bensintank på 
nio liter säkerställer att man kommer vidare även om gas-

mackar skulle saknas på 
något ställe. Fordonsgas 
har större energiinnehåll 
än bensin och diesel och 
dessutom billigare. Det 
gör att bränslekostna-
derna sänks avsevärt på 
alla resor.

Nya ŠKODA OCTAVIA 
G-TEC har en 130 hk 
stark 1.5 liter TSI-motor. 

Med sin gaskapacitet på 17,33 kg har OCTAVIA G-TEC en preli-
minär räckvidd på 500 km. Utnyttjar man bensinen i den nio 
liter stora tanken, kan man köra ytterligare 190-200 km, för en 
total räckvidd på ca 700 km enligt WLTP. Växlingen från gas- till 
bensindriftsläget sker helt automatiskt, utan att föraren be-
höver gripa in. 

ŠKODA OCTAVIA G-TEC kommer att erbjudas till den svenska 
marknaden i kombiutförande med DSG-automatlåda. Bilen har 
konstruerats för gasdrift och de tre gastankarna är placerade 
under bilens lastgolv för bibehållet lastutrymme på 495 liter. 
Nya OCTAVIA kännetecknas av en hög utrustningsnivå, gene-
rösa innerutrymmen och en modern och luftig förarmiljö med 
massor av ny teknik och assistantsystem för ökad komfort och 
säkerhet. OCTAVIA G-TEC hade säljstart under augusti och de 
första leveranserna är planerade att ske i början av oktober.

Nordsjö presenterar Bright Skies som Årets kulör 2022, en 
ljus och luftig blå kulör som kommer att ge en välbehövlig 
känsla av ny frisk luft i våra hem.

Efter en period då vi känt oss innestängda och begränsade, 
längtar vi nu efter att vidga våra vyer. Kulörexperter inom Akzo-
Nobel-koncernen, en av världens största färgtillverkare där 
Nordsjö ingår, har tillsammans med ledande, internationella 
designspecialister genomfört omfattande trendforskning som 
visar att vi upplever ett starkt behov av att åter ta steget ut, 
uppleva naturen och världen omkring oss samt ha en ny opti-
mistisk inställning till allt.

År 2022 återuppstår livfulla kulörer och ljusa toner efter en 
period där neutrala och dämpade kulörer har dominerat - möj-
ligen är det en spegling av vårt behov av positivitet.

Bright Skies är fräsch, öppen och bra för själen. En vitalise-
rande nyans som för in naturens positiva effekter och ger nytt 
liv åt alla boendeytor. Det är också en kulör som fungerar med 
en mängd andra nyanser, från mjuka neutrala kulörer till glada 
ljusa.

Tillsammans med Årets kulör presenteras fyra kulörpaletter 
inspirerade av våra inomhusmiljöers skiftande roll och som ger 
oss en möjlighet att ge våra hem en känsla av Bright Skies:

Premiär för nya ŠKODA OCTAVIA G-TEC

Årets kulör 2022 från Nordsjö
•  GREENHOUSE COLOURS – Fira naturens positiva egenskaper 

för vår hälsa och välbefinnande med fräscha gröna och blå 
kulörer som håller oss i kontakt med den naturliga världen. I 
lantliga miljöer kan dessa kulörer komplettera omgivningen 
och i stadsmiljö hjälper de oss att känna samhörighet med 
naturen.

•  WORKSHOP COLOURS – När en boendeyta snabbt måste 
byta roll från hem till kontor eller en plats för studier behövs 
ett flexibelt utrymme. Tillsammans med Bright Skies kan 
kulörpaletten «Workshop» med sin kombination av ljusa, 
upplyftande nyanser, hjälpa att skapa en inspirerande bak-
grund oavsett aktivitet.

•  STUDIO COLOURS – Vi behöver alla en plats där vi kan ladda 
batterierna och bli inspirerade; en plats att fly vardagen. 
Genom att måla väggarna med bleka rosa, röda, syren och 
orange kulörer - tillsammans med Bright Skies - kan rummet 
få en behaglig och trygg känsla.

•  SALON COLOURS – Gör ditt utrymme till en tom canvas, redo 
att omfamna nya idéer. Skapa en känsla av öppenhet med 
mjuka vita och dämpade toner som är både fräscha och 
förenande.
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produktnytt

Midbec Tapeter lanserar Bahia
I hjärtat av staden Marrakech finns det storslagna palatset Bahia med otaliga träd-
gårdar och blomstrande innergårdar. Dessa frodiga trädgårdar med exotiska växter 
och frukter har inspirerat till flera av tapetkollektionens mönster. Palatsets vackra 
väggmålningar och ytor täckta med traditionellt marockanskt kakel är också en stor 
inspirationskälla till kollektionen. Med matta och skimrande kombinationer på tapet-
ernas ytor skapas volym och effektfulla uttryck på väggen.

Tapetkollektionen innehåller 33 artiklar fördelat på mönstrade och enfärgade tapeter, 
tillverkade på non-woven.

Vattenpasset har kraftfulla magneter 
och ett integrerat V-spår på basen. Om 
den placeras inverterad ska den bak-
grundsbelysta displayen roteras auto-
matiskt för att göra det enkelt att läsa. 
När vattenpasset placeras i trånga 
utrymmen använder man appen för att 
läsa och lagra mätningen. Den levereras 
i en bältespåse för enkelt bärande och 
dess storlek gör att den passar i vilken 
verktygslåda som helst. När den har 
parats ihop med en smartphone via 
Bluetooth kommer den att ansluta 
automatiskt i framtiden. När man an-
vänder appen kan man göra mätningar 
där det är svårt att läsa av displayen 
direkt eftersom det uppmätta värdet 
visas i realtid i appen. Man kan lagra 
och dela mätningar.

Giraffen, nu som batteridriven!
Flex lanserar originalet Giraffen i ny 
tappning, nämligen som batteridriven. 
Den drivs av Flex kraftfulla 18V platt-
form och kompletterar Flex breda utbud 
av batterimaskiner.

En riktigt smart egenskap hos nya 
GEMH 18.0-EC är att den är fullt kompa-
tibel med de två andra nätdrivna sys-
konen GE7 och nya Handy Giraffen 
GCE6-EC.

GEMH 18.0-EC har stor flexibilitet och 
rörlighet i sliphuvudet, bra balanspunkt, 
låg vikt samt effektiv dammupptagning. Botaniskt och färgfullt i Perswalls nya 

kollektion Modern Eclectic
I kollektionen Modern Eclectic, finner man inspiration av 
klättrande blommor, traditionella mönster och engelska 
influenser. Med kollektionen vill Perswall uppmuntra till en 
personlig stil och att skapa ett hem som berättar din historia.

Kollektionen Modern Eclectic öppnar upp till en värld av 
mönster och färg. Här blandas olika uttryck med mer stilrena 
och putsade ytor i en enhetlig färgskala. Tapeterna i kollek-
tionen ska vara enkla att kombinera för att skapa en helhet 
som harmonierar i hela hemmet.

Hultafors lanserar Digitalt 
minivattenpass med Bluetooth

Milltex Nejd är en nyhet med delvis biobaserat 
innehåll, som är både grundfärg och täckfärg i 
ett. Med en exceptionell täckförmåga ger 
färgen en vacker, jämn och hållbar yta efter 
bara två strykningar.

Milltex Nejd håller samma kvalitet som Alcros 
övriga produkter, men är framställd 
med mindre andel fossila råvaror. På så sätt 
gör den inte bara skillnad för resultatet, utan 
är också ett bra val för de som lägger extra 
vikt vid burkens innehåll. Dessutom är burken 
tillverkad i 90 procent återvunnen plast.

Finns i glanserna; helmatt 5 och matt 7. Märkt 
med Astma- och Allergiförbundet, Svanen-
märket, M1.

Nya Milltex Nejd från Alcro
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produktnyttOsmo Onecoat 2K
Osmo Onecoat 2K är en ny 2-komponents produktserie  
för proffs. Den nya 61-serien appliceras bara en gång med 
spackel och avjämning görs med maskin. Produkten passar 
för golv, trappor och möbler av trä inomhus. Den är 
snabbtorkande och enkel att underhålla. Små skador eller 
repor kan enkelt repareras, utan synliga överlappningar. 
Idealiskt i offentliga miljöer.

Den mikroporösa ytbehandlingen gör att träet kan fortsätta 
absorbera och släppa ut fukt, vilket i sin tur har positiv 
effekt på både rumsklimat och välbefinnande. Behandlad 
träyta blir vatten-/smutsavvisande och slittålig.

Osmo Onecoat 2K är speciellt lämplig för olje-/hartsrikt  
trä, men kan användas på de flesta träslag inomhus. I den 
matta 61-serien finns en ofärgad produkt och tio kulörer, 
som också kan blandas med varandra.

När människor möts uppstår olika och unika stämningar baserat på personligheter, 
känslor och temperament. Detsamma kan man säga om kulörer och hur de kombi-
neras. Nu lanserar Jotun LADY den nya, globala färgkartan, Together. Färgkartan 
presenterar tre unika paletter som alla skapar rum där det är extra härligt att vara 
tillsammans.

Färgkartan återspeglar våra behov av att få leva sociala liv och vara tillsammans med 
de personer som betyder något för oss. När vi människor umgås skapas unika stäm-
ningar, som även kan upplevas när kulörer kombineras. Detta utforskas i färgkartan 
och skapar hem där det är extra härligt att vara tillsammans. Färgkartan består av 28 
stycken kulörer varav 12 stycken är helt nya, medan de resterande tonerna är åter-
upptäckta skatter från Jotuns innehållsrika arkiv. Kulörerna presenteras i tre kulörpa-
letter; Embrace, Playful och Cherish.

Jotun Lady lanserar färgkartan Together  
och kulörerna för 2022

Embrace: Rustik, 
rå och ärlig

Nya sladdlösa 
kombihammare från Metabo
Den starkaste i klassen på 8,6 joule: 
Lösningen för de tuffaste tillämpning-
arna finns nu även i batteridriven 
version. Nya modellen för hammar-
borrning och mejsling har stark borr- 
effekt och lång livslängd. Metabo 
VibraTech (MVT) med dubbel dämp-
ning sköter vibrationsskyddet.

Ny starkare serie av bits  
från Makita
Impact Premier är Makitas mest 
hållbara serie bits och fästtillbehör 
som hittills är konstruerade för slag-
skruvdragare. Bits som klarar maximal 
belastning med högre hållbarhet och 
precision.

EMBRACE
Paletten Embrace presenterar rustika 
nyanser av jord och sten, som uppmanar 
oss att finna lugnet, och att känna 
trygghet och glädje i de små och enkla 
tingen. Tonerna sträcker sig från rostrött 
till gult, blågrått och gulbeige. Det är en 
dynamisk och färgstark palett som samti-
digt är avkopplande och behaglig.

PLAYFUL
Behovet av att få uttrycka sig med starka 
toner och ge hemmet en personlig prägel 
växer alltmer. Vi vill hylla glädjen och vår 
frihet att experimentera med kulörer. Det 
är dags att släppa loss kreativiteten. 

CHERISH
Ljusa och avkopplande kulörer bjuder in 
till härliga samtal och reflektion. Ljusa 
jordtoner och dämpade nyanser med 
referenser till sandsten, lugnar sinnet, får 
tankarna att klarna och ger utrymme för 
personliga uttryck. I en tid fylld av osä-
kerhet är mjuka och naturliga kulörer en 
påminnelse om att hemmet är själva 
ankaret i tillvaron, vår trygga hamn i 
stormen. Playful: Lekfull, kreativ och drömlik

Cherish: Diskret, 
elegant och 
omslutande
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Effektiv  
marknadsföring

Ring 070-747 42 82  
eller skicka mejl till  

per @ malarmastaren.se

Annonsera 
i yrkesbutiken  

eller måleriguiden!

Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

Duro lanserar 
kollektionen 
Blommor & Blad
Kollektionen innehåller sju nya mönster i 
flera härliga färgställningar. Hudiksvalls 
Teater är en efterlängtad favorit som gör 
ett gästspel i nya toner. I kollektionen 
finner du allt ifrån fantasifull blomster-
prakt till sirliga bladslingor och medal-
jonger med guldinslag.

Hellberg Safety 
introducerar nytt headset
Alla typer av arbete kräver effektiv och tillförlitlig 
kommunikation mellan människor. Allt medan du 
håller dig skyddad från det ljud som kan skada din 
hörsel. Nya Hellberg Local löser denna utmaning 
och gör det enkelt att kommunicera med kollegor 
utan att någonsin behöva ta av hörselskyddet.

Batteridriven bandslip från Makita
Makita lanserar ny sladdlös bandslipmaskin DBS180. Den är lätt men kraftfull tack vare borstlös 
motor och branschledande LXT®-batteriteknik. Slipmaskinens kompakta storlek gör den idealisk 
för arbete i trånga utrymmen och för detaljerad trä- och metallbearbetning,

Boråstapeters Dahlia 
Garden lanseras i tre 
nya färgställningar
Med Dahlia Garden Special Edition lyfter 
man en redan älskad tapetfavorit till nya 
höjder. Denna prunkande, blommiga tapet 
trycks nu i tre helt nya färgställningar: 
Midnattsblå, vintagebrun och blek terra-
kotta. 
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ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 070-747 42 82  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!

Stockholm
Färgcenter

Tomtebogatan 14
Vasastan

Stockholm 
Öppet: Mån-fre 06.30-18.00

Lördagar 10.00-14.00

Tel: 08-32 05 05

Anders Humla  
hälsar er välkomna!

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

www.aukt-fonster.se

f
FÖNSTERRENOVERING

k
KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

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

f

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

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

Hemsida: www.fhd.se

FÄRGTILLVERKARE

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

Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund

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

BRANDTRYGGAR BYGGNADER



  MÅLARMÄSTAREN 5/202138  

KONSULTUPPDRAG/DATA

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

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

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

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

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

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

k

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

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

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

S

STEGAR & STÄLLNINGAR

ANNONSERA 

i Yrkesbutiken 
eller Måleriguiden!

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

WWW.MASTER.NU
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G I P S P L Å S T E R

ENKLA STEG

INGEN SPACKLING ELLER SLIPNING

DAP Eclipse gipsplåster finns i storlekarna 5 cm, 10 cm och 15 cm

Läs mer och hitta 
återförsäljare på:
www.mppc.se

LAGA HÅL SNABBARE 
ÄN NÅGONSIN!

Scanna QR-koden 
för att se hur!

DAP ECLIPSE GIPSPLÅSTER 
LAGAR MINDRE HÅL PÅ BARA MINUTER OCH ÄR 
UPP TILL 4 GÅNGER STARKARE ÄN GIPSET I SIG!

3. PLACE 4. PAINT

PLÅSTRA MÅLA KLART



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

jotun.se

EXTREMT 
EFFEKTIV

Nyheten JOTAPROFF
Dynamic är en helt ny matt
väggfärg, som ger bättre
effektivitet vid stora
projekt. Den är extremt
effektiv att applicera, lätt 
att fördela, torkar snabbt 
och flyter ut fint på väggen.

JOTAPROFF Dynamic

 Lättrullad och torkar snabbt

 Täcker bra

 Tvättbar

 Jämn och snygg finish
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