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Gör skiftande väderförhållanden det svårt att planera din tid? Nu kan 
du med säkerhet planera in dina projekt oavsett väderprognos med 
vår nyaste fasadfärg. Sigma Facade Topcoat Matt bygger på Quick Rain
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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

lla föreningar har en årlig höjdpunkt som manifesteras i ett årsmöte 
där medlemmarna träffas och summerar det gångna året och fastställer 
en plan för den fortsatta verksamheten. Vidare är det ett viktigt forum 
där varje enskilt medlemsföretag, i enlighet med gällande stadgar, kan 
säga sin mening. Detta är själva fundamentet i alla fungerande fören-

ingar som också bygger på medlemmarnas engagemang – Måleriföretagen är inget 
undantag. 

Under hösten/vintern har Måleriföretagens sju regionföreningar haft sina sedvan-
liga årsmöten där förberedelserna inför kommande kongress också avhandlats, även 
detta en viktig del i Måleriföretagens samlade verksamhet.

I enlighet med våra stadgar håller Måleriföretagen kongress vart annat år och 
2020 ser vi fram emot att samla så många av våra medlemsföretag som möjligt. 
Kongressen är en viktig höjdpunkt där våra medlemsföretag får en möjlighet att 
träffas för att utbyta erfarenheter och umgås under trevliga former.

Kongressen erbjuder också en palett av viktiga, aktuella och kompetensutveck-
lande inslag med föreläsare och diskussioner som ska ge våra medlemsföretag en 
riktigt värdefull dos av kunskap, gemenskap och glädje.

I en tid där omvärldsförändringarna är både omfattande och utmanande för både 
näringsliv och hela samhället är det viktigt att vara aktuell, relevant och att ha en 
vision och plan i sin verksamhet. Måleriföretagen har en plan och en vision som jag 
också berättat om tidigare under hösten – vår verksamhetsplan – där vi tydligt satt 
upp visionen att bli en av Sveriges bästa arbetsgivar- och branschorganisationer.

En vision är långsiktig och måste ha en tydlig förankring i verkligheten för att 
den på lång sikt ska kunna genomföras. Vår vision uppfyller detta men innehåller 
också flera viktiga och krävande utmaningar för att vi ska lyckas. En fråga som är 
närvarande för hela näringslivet är hållbarhet – ett begrepp så kan vara både mång-
fasetterat och brett.

Måleriföretagen har valt Hållbart entreprenörskap som tema på kongressen 
2020. Hållbarhetsfrågorna ligger i tiden och är en angelägenhet för oss alla på sikt. 
Vi behöver gemensamt inom branschen fortsätta att utveckla smarta lösningar i 
vardagen så att miljöarbetet på bredden förbättras ytterligare. En viktig del är också 
digitaliseringens alla möjligheter som indirekt skapar enklare kommunikation som i 
förlängningen leder till klimatsmarta arbetsprocesser.

Vi ser fram emot att träffa så många medlemsföretag som möjlighet på 2020 års 
kongress för att gemensamt med fullt engagemang ta avstamp i vår fortsatta resa in 
i framtiden. Måleribranschen ska vara ett föredöme inom näringslivet – inte bara 
kring hållbarhetsfrågor – och verka för att branschen fortsätter att utvecklas!

Varmt välkomna! 

A
Måleriföretagens kongress 2020
– en höjdpunkt som ingen bör missa!



Det är innehållet 
som räknas
Vår nya burk är inte som andra burkar. Den innehåller nämligen vår 
senaste produktinnovation, Alcro A1, en matt väggfärg med delvis 
biobaserade organiska ingredienser som inte tummar på kvalitén.  
Burken är dessutom gjord av minst 20% återvunnen plast. Vi ser Alcro A1 
som ett viktigt steg på vår resa mot framtidens färg. Läs mer på alcro.se

FÖR OSS SOM SER SKILLNAD
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 Nytt från Galaxen Bygg 
Carola Nilsson från Måleriföretagen i 
Sverige är sedan våren 2019 en del av 
Galaxen Byggs styrelse. Hon represen-
terar därmed en av organisationens 
ägare. Hon har själv tidigare arbetat 
på Galaxen Bygg och är väl insatt i 
verksamheten.

– Måleriföretagen vill ta sitt samhälls-
ansvar och har undertecknat överens-
kommelsen om samverkan kring de 
här frågorna, samtidigt som vi också 
är delägare och sitter med i styrelsen 
för Galaxen Bygg. Måleri är en del av 
byggsektorn och det är viktigt att även 
målarnas perspektiv tas upp och syns 
i de här sammanhangen, kommen-
terar hon i en artikel som publicerats 
av Galaxen Bygg.

Den 23 till 24 oktober träffades repre-
sentanter från hela Sverige från 
arbetsgivar- och fackliga organisa-
tioner, från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan samt Galaxen 
Byggs personal för att utveckla sin 
samverkan. På konferensen deltog 
runt 150 personer för att ta del av 
föreläsningar om mångfald, normer, 
inkludering och integration för att få 
inspiration och energi i det dagliga 
arbetet. 

 Säkerhetsparken  
 öppen 
Den 7 oktober invigdes byggbranschens  
säkerhetspark utanför Arlanda med 
bandklippning och tal. Galaxen Bygg 
har två utbildade handledare för 
parken.

Säkerhetsparken bygger på 
upplevelse baserat lärande och 
anmälan för grupper som vill lära sig 
mer om säkerhetsarbete, sker via 
Byggbranschens utbildningscenter. 

20 000 färre bostäder 
per år än behovet
Det går fortsatt trögt för bostads byggan det. 
Enligt Sveriges Bygg industriers nya kon-
junkturprognos påbörjas 41 000 bostäder 
under 2020.

– Det skiljer mer än 20 000 bostäder per 
år mellan vad som byggs och vad Boverket 
menar behöver byggas, säger Catharina 
Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Bygg-
industrier i en intervju som publiceras på 
organisationens hemsida.

Störst tapp i bostadsbyggandet sker i 
Stockholm där investeringarna i bostäder 
sjunker med 27 procent under perioden 
2018–2020.

Det minskade bostadsbyggandet gör att 
antalet sysselsatta i bygg- och anlägg-
ningsbranschen blir 7 000 färre 2020 än 
under 2019.

Boråstapeter nominerade 
till Svenska Designpriset
– Vi är glada och stolta över att Borås-
tapeters nya visuella identitet har nomi-
nerats till Svenska Designpriset 2019. 
Den nya identiteten har tagits fram i 
sam arbete med vår varumärkes-
byrå Paradigm och är resul-
tatet av ett större 
varumärkes arbete. 
Vi är bara i början 
av att rulla ut vår 
nya visuella 
identitet och är 
så klart jätte-
glada över att bli 
uppmärksam-
made på det här 
sättet, säger Åse 
Peterson, Head of Mar-
keting, på Boråstapeter. I över 110 år 
har vi varit ett omtyckt och älskat varu-
märke i Sverige. I takt med att allt fler 
runt om i världen får upp ögonen för oss 
så har vi sett ett behov av att förtydliga 
vår identitet. Under 2018 gjorde vi en 
uppdatering och utveckling av vår varu-
märkesplattform, vilket bland annat 
resulterade i en ny visuell identitet och 
ny logotyp.

Elina Metso sätter färg på Arenastaden
I slutet av oktober gjorde muralmålaren Elina 
Metso en stor väggmålning i Arenastaden i Stock-
holm. Uppdraget kom från fastighetsbolaget 
Fabege som vill föra in konst och kultur bland 
husen. 

Satsningen ”Livet mellan husen” inleddes i slutet 
av oktober genom den målning Elina Metso gjorde 
på Dalvägen 15, men fortsätter med ytterligare 
satsningar på kulturella inslag. Den offentliga 
konsten kommer att skapas både av skolelever 
och etablerade konstnärer och är tänkt att över-
raska och glädja den snabbväxande Arena-
stadens besökare. 

– Väggmålningar går långt tillbaka i tiden världen 
över. Och har lika många olika uttryck, intentioner 
och tekniker som de människor som skapat dem. 
I och med att vi haft så många Streetart-festivaler 
det senaste åren har muralmålningar blivit riktigt 
populärt igen, berättar Elina Metso.

Hon har arbetat med muralmålningar sedan 2014 
och för ofta in omgivningens historia, topografi och färger i sina figura-
tiva, färgstarka verk. Verket i Arenastaden har inspiration av det egyp-
tiska temat som finns i områdets kvartersnamn.

– Vilken färgbas jag jobbar med beror på vilken typ av fasad det är, men den här gången 
så är det faktiskt årstiden som styrt. Det är för kallt för att använda något annat än 
sprayfärg. I vanliga fall hade jag inte jobbat enbart i spray, eftersom spray inte andas, 
utan varvat med ytor av till exempel silikat. Men nu täcker jag inte heller hela väggen 
eftersom jag gillar hur det ser ut med teglet, så det är i stort sett samma.

Tidigare har Elina Metso målat i bland annat Halmstad, på Malmöfestivalen, Art Stays 
Here i Berlin, Mimmit Peinttaa i Helsingfors, under tre år på den turnerande muralfesti-
valen Artscape, på Gatukonstveckan i Härnösand och på Paint the City i Lindesberg. 

Målaryrket är ett av de tuffaste jobb man kan ha.  
Därför arbetar vi hårt för vår plats i din verktygslåda.  
Tack vare omfattande research, målmedveten  
produktutveckling och otaliga tester vet vi vad som krävs.

Gå med i vår Facebook-grupp för proffs:  
sök på Anza Pro (för yrkesmålare)

HÅRT JOBB FÖR TUFFT ARBETE
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Idag är 27 procent av dem som 
anställs i måleribranschen kvinnor. 
En bra bit över det mål som regering
en har bestämt att byggbranschen 
ska uppnå till år 2030. Det finns 
dock fortfarande en hel del kvar att 
göra på jämställdhetsområdet.

 – Var femte målare under 30 år är 
kvinna idag och även om många äldre 
målare är män, kommer det bli stor 
skillnad i könsfördelningen under de 
kommande åren i takt med att de går i 
pension, säger Jonas Lindberg, utbild-
ningsansvarig på Måleriföretagen.

Han menar att utvecklingen går i 
positiv riktning. Ju vanligare det blir 
med kvinnor i samhällsbyggnadssektorn, 
desto mer kommer också attityderna att 
påverkas och problemen därmed också 
minska.

– Det finns fortfarande en hel del 
kvar att göra kring machokulturen i 
branschen och det är är ett problem som 
både kvinnor och män kan må dåligt av. 
Jag tror att det är viktigt att stärka de 
som nyanställs, så att de för med sig för-
ändringarna. I branschutbildningen 
har det till exempel lagts in 
ett block om jämställdhet, 
vilket gör att de som 
utbildas idag har med 
sig kunskapen redan 
från början.

Vill anställa fler 
kvinnor
Malin Lundqvist, del-
ägare i AJS  Måleri,  
är en av få kvinnliga före-
tagsledare i branschen. Hon 
vill gärna se fler anställda 
kvinnor, både allmänt i 
branschen, men framförallt i det egna fö-
retaget där det för närvarande finns två 
kvinnor och tjugofyra män anställda.

– Det är svårt att hitta kvinnliga 
målare att anställa. Många av de utbil-
dade kvinnliga målarna försvinner till 
butiker eller dekormåleriet, upplever 
hon.

Hon beskriver hur hon och kollegorna 
arbetar mycket och aktivt med att 

lyfta mjuka värden 
i företaget och hon 
tror att bara det 
faktum att hon själv 
är kvinnlig chef, har 
påverkat attityderna 

till kvinnor i företaget 
och skapat ett öppnare 

klimat. 
– Att jag är delägare i 

företaget gör ju att det jag 
säger har större tyngd än om 

jag vore anställd. Jag är ju med och sätter 
upp spelreglerna, men givetvis gäller det 
att jag får med mig personalen också.

Hon tycker att hon har märkt skillnad 
under sina fem år i företaget och är glad 
att den första tidens missförstånd sällan 
upprepas nu för tiden.

– I början hände det jätteofta att jag 
antogs vara gift med någon av de andra 
ägarna och fick stå på mig för att den jag 

pratade med skulle förstå att jag faktiskt 
var ägare till företaget.

Kontinuerlig dialog
På Stoby jobbar hr-chefen Marcus 
Mohlin och kollegorna med att före-
tagets värderingar, inklusive vikten av 
jämställdhet, ska återspeglas i alla led av 
den 400 personer stora personalstyrkan.

– Det är viktigt att vi har starka chefer 
som är goda förebilder, en tydlig upp-

8 % kvinnor
Enligt SCB:s statistik från 2017 fanns 
det 14 500 målare anställda i Sverige. 
Av dessa var åtta procent kvinnor och 
resten män. Medelåldern för de kvinn
liga målarna vara 30 år och för männen 
var motsvarande siffra 41 år.

TEMA JÄMSTÄLLDHET

Nya målare förändrar branschen

Malin Lundqvist, 
delägare i AJS Måleri.
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förandekod och att ämnet hela tiden 
finns med på agendan, säger han.

Idag har Stoby uppskattningsvis tret-
ton procent kvinnliga anställda, fler på 
vissa orter och färre på andra, men har 
hela tiden ambitionen att bli fler för att 
utvecklas som företag.

Rent konkret menar Marcus Mohlin 
att eventuella jämlikhetsrelaterade pro-
blem i företaget är en arbetsmiljöfråga, 
som man bland annat kan komma 
tillrätta med genom att kontinuerligt föra 
en dialog om arbetsklimatet. Löpande 
kompetensutveckling och tillgängliga 
chefer, är ytterligare faktorer som främjar 
en god arbetsmiljö, även om en av ris-
kerna han kan se i en arbetssituation, är 
att en anställd bara har sin närmsta chef 
att vända sig till. I Stoby menar han dock 
att det finns många kanaler som gör det 
möjligt att fånga upp eventuella problem .

– Vi har bland annat en egen företags-
hälsa med egen företagssköterska, som 

utför hälsoundersökningar och har 
möjlighet att hantera psykosociala frågor 
och ta dem vidare. Kollegor i olika roller 
är också mycket ute i organisationen och 
möter våra medarbetare, vilket gör att vi 
bygger många broar och kan fånga upp 
signaler om något inte skulle stå rätt till. 

Marcus Mohlin säger att företaget vid 
ett flertal tillfällen har hanterat situatio-
ner som har med jämställdhet att göra 
och under till exempel perioden när ”Me 
too” var ett uttryck på allas läppar, var 
arbetet extra aktivt. Just nu tittar han 
och kollegorna på möjligheten att ansluta 
sig till ett kvinnligt nätverk, för att 
kunna utveckla frågorna ytterligare.

– Mycket handlar om vilka vi vill vara 
och hur vi för ut det budskapet i organisa-
tionen. Vi är måna om att vara en inklu-
derande arbetsgivare som är ett föredöme 
i branschen. Vi är dock inte fläckfria, utan 
jag vill uttrycka det som att vi är på en 
resa. Arbetet fortgår aktivt hela tiden och 
är en färskvara, förklarar han.

Ofta hård jargong
Malin Arkelöw, tidigare medlem i Måle-
rilandslaget och anställd som målare hos 

Familjen byggare, bekräftar att många 
av de arbetsplatser som hon befinner sig 
på, präglas av en förhållandevis hård 
jargong, men menar att hon vant sig efter 
hand.

– Det gäller att ha skinn på näsan 
och anpassa sig så att man flyter in i 
sättet att prata på arbetsplatsen. Annars 
känner jag aldrig av att det är negativt 
att vara kvinna i en mansdominerad 
bransch. Det finns dock en sak som varit 
problematisk under de sju och ett halvt 
år som jag jobbat i branschen, och det 
är problemet med att hitta kläder för 
kvinnliga målare. Förra fredagen fick jag 
mitt första par arbetsbyxor som passar 
min kropp, berättar hon.

När det gäller utbildade kvinnliga 
målare som lämnar branschen har Malin 
Arkelöw också tankar kring vad det kan 
bero på.

– Det kan säkert ha att göra med att 
det är ett tungt jobb, men jag tror även 
att jargongen kan påverka. När jag tän-
ker på tjejerna i min gymnasieklass, så 
förstod jag redan då att vissa inte skulle 
platsa på byggena.

Lo Bäcklinder
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Marcus Mohlin HR-chef och Ewa Rensfelt, företagssköterska.

Malin Arkelöw, 
tidigare 
Målar
landslaget, 
jobbar nu på 
företaget 
Familjen 
Byggare.

Nya målare förändrar branschen
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När en av kollegorna i byggföretaget 
mådde dåligt av jargongen på 
arbetsplatsen, fick Sonja Larsson 
upp ögonen för hur skadlig den 
kunde vara. Det var starten till 
policyn ”Byggkurage” som nu 
sprider sig på många byggarbets
platser.

Sonja Larsson, HR-strateg på Erik 
Larsson Bygg AB i Limmared, var en av 
tre pristagare av årets Isabellestipendie. 
Ett pris som hon fick för sitt målmed-
vetna arbete med att motverka macho-
kulturen i mansdominerade miljöer. En 
kultur som hon för några år sedan själv 
var en del av. 

– Det handlar mycket om att man dri-
ver med sig själv och sina kollegor. Man 
skämtar hårt om andra grupper och det 
skapar en väldigt snäv och exkluderande 
miljö som gör att de som inte tillhör den 
normen känner sig utanför, berättar hon.

Kulmen kom när en av kollegorna 
började må dåligt av stämningen på 
arbetsplatsen.

– Det blev tydligt för mig hur mycket 
jargongen skadade och att den var som 
ett monster som ägde oss utan att vi 
kunde sluta. Tyvärr valde kollegan att 
säga upp sig, men det blev starten till att 
vi började jobba mer aktivt med proble-
met.

Lyfte frågeställningen
Först började Sonja och kollegorna lyfta 
frågeställningarna internt, såväl i olika 
arbetsgrupper som i ledningen, men de 
kände så småningom att de behövde göra 
något mer radikalt. De stoppade då alla 
byggen för att ha en intern konferens på 
ämnet där samtliga medarbetare deltog.

– Därefter bjöd vi in Peter Rung, 
grundare av policyn Huskurage som ska 
motverka våld i hemmet, för en före-
läsning om machokultur, där alla blev 
inbjudna och fem procent av kommunens 
invånare deltog.

Dagen efter for Sonja och resten av 
ledarna i företaget iväg tillsammans 
med skyddsombud och Peter Rung och 
arbetade fram policyn Byggkurage som 
nu är införd på alla företagets arbetsplat-
ser. Den finns också tillgänglig för alla 

företag som vill använda sig av policyn 
för att motverka machokulturen på sina 
arbetsplatser.

Risktagande en del av kulturen
Förutom den hårda jargongen människor 
emellan, identifierar Sonja även andra 
områden som Byggkurage omfattar.

– Det finns en del i machokulturen 
som handlar om att det är lite coolt att 
ta risker på arbetsplatsen och inte bry sig 
så mycket om säkerhetsföreskrifter. Med 
tanke på att det dör en byggarbetare i 
månaden i Sverige så förstår man hur 
viktig säkerheten är.

 
Dessutom menar hon att det går att se 
kopplingar mellan machokultur och 
våldsbrott, vilket är ytterligare skäl till 
att anamma policyn som bygger mycket 
på att visa omtanke om sina arbets-
kamrater.

– Många andra företag inom byggbran-
schen har visat intresse och det tolkar jag 
som att det här är viktiga frågor för fler 
än oss. Våra platschefer berättar också 
att stämningen har blivit bättre på arbets-
platserna jämfört med för några år sedan.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

TEMA JÄMSTÄLLDHET

Dålig jargong resulterade i uppförandekod

Motivering  
till Sonjas utmärkelse:

”Med stort hjärta och mod tar hon sig 
an frågan kring machokultur, både internt 

och externt inom hela byggbranschen.  
Hon står upp för de som inte vågar och tar 
diskussionerna när andra ledare backar.  
För sitt otroliga driv med att motverka 
macho kulturen ur ett chefsperspektiv  

tilldelas Sonja Larsson 2019 års  
Isabell stipendium.”
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Byggkurages fem punkter
1  Vi följer 

säkerhets-
föreskrifter
Vi tar inga risker. Vi väljer 
säkerhet framför macho
kultur, vågar be om hjälp 
och samarbetar när det blir 
svårt. Vi påminner våra 
arbetskamrater om att alltid 
använda skyddsutrustning 
och följa säkerhetsföre
skrifter. Vi tänker till innan 
och väljer bort ogenom
tänkta "jag ska bara".

2  Vi bidrar till en 
trygg arbetsplats
Vi ser till att alla mår bra 
och känner sig trygga. Vi 
säger ifrån och tar snacket 
när någon uttrycker sig 
sexistiskt, rasistiskt, homo
fobiskt eller skämtar på 
någon annans bekostnad. 
Vi stöttar den som agerar 
mot hård jargong och 
skrattar inte åt kränkande 
skämt. Vid behov rappor
terar vi olämpligt beteende.

3  Vi tänker på  
vad vi säger
Det vi säger påverkar hur 
andra mår på arbets
platsen. Sexism, rasism, 
homofobi och skämt på 
någon annans bekostnad 
hör inte hemma på vår 
arbetsplats. Vi ser till att 
alla känner sig välkomna 
oavsett kön, sexuell lägg
ning, funktionsvariation, 
religion, etnicitet eller 
 nationalitet.

4  Vi ber om ursäkt
Här visar vi hänsyn och 
respekt. Vi är lyhörda och 
ber om ursäkt om det 
behövs. Vi kan alla klampa 
i klaveret och göra fel, men 
det är vad vi gör efteråt som 
gör skillnad. Vi låter aldrig 
en arbetskamrat gå hem 
med en klump i magen.

5  Vi är rädda om 
 varandra
Tillsammans gör skillnad. 
Vi ser till att ingen hamnar 
utanför. Vi stöttar den 
arbetskamrat som utsätts 
för kränkningar och rappor
terar vid behov. Vi skämtar 
inte bort när en arbets
kamrat mår dåligt, är trött, 
känner smärta eller är 
stressad. Vi frågar i stället 
hur personen mår. Är vi 
oroliga kontaktar vi när
maste chef.

Dålig jargong resulterade i uppförandekod
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Målarna Frida och Fanny 
tilldelades Isabellstipendiet

Spel ska förebygga kränkningar
Genom spelet Inkludo hoppas 
Prevent på att förebygga kränkning
ar på jobbet. För att få igång sam
talen om bemötande och jargong, 
svarar kollegorna på spelets frågor i 
realtid i sina telefoner.

– Tanken är att man tillsammans under 
prestigefria former skapar en seriös 
diskussion om viktiga frågor. Förutom 
att det leder fram till viktiga samtal, lär 
vi oss också mer om oss själva. Något jag 
uppfattar som ett roligt skämt kanske får 
min kollega att känna sig obekväm, säger 
Johan Mellnäs, projektledare på Prevent. 

Inkludo, som spelet heter, är kostnads-
fritt och finns på Prevents webbplats. Det 
är en live-enkät som spelas i realtid med 
minst fyra deltagare och en spelledare 
som med fördel är chef eller arbetsledare. 
Deltagarna svarar på frågor om hur de 
har det på jobbet, jargongen, hur de 
bemöter varandra, lyssnar, skämtar, 
om de säger vad de tycker till varandra, 
är uppriktiga mot chefen och så vidare. 
 Utifrån svarens utfall får man tips om 
hur man kan jobba vidare.

– Vi har tagit fram situationer där 
alla kan känna igen sig. När vi sedan 
ser vad de andra tycker kan vi börja 

prata om vad som är okej hos oss. Vi lär 
känna oss själva och företaget mognar 
som arbetsplats, säger Johan Mellnäs, 
projektledare.

Förutom spelet har en digital check-
lista mot kränkande särbehandling tagits 
fram. Den är ett handfast stöd för chefen 
att strukturera arbetet mot kränkande 
särbehandling.

Inkludo och övriga material om 
kränkande särbehandling är framtagna 
tillsammans med företrädare från 
arbetsgivare och fackförbund som 
representerar Svenskt Näringsliv, LO 
och PTK.

När Isabellstipendiet delades ut på 
Bo och byggmässan på Stockholms
mässan i Älvsjö 10 oktober var det 
bland annat två uppmärksammade 
målare från Skövde som klev upp på 
scenen. Fanny Wikerud och Frida 
Turegård tog emot priset för hur de 
använder sociala medier för att lyfta 
fram kvinnor i måleribranschen.

– Det har hänt mycket positivt med 
macho kulturen i branschen under de 
senaste åren, men det är viktigt att vi 
fortsätter prata om det för att lyfta 
frågan och få till ännu mer förändringar, 
konstaterade stipendiets initiativtagare, 
hantverkaren och TV-profilen Isabelle 
MacAllister, från scenen under prisutdel-
ningen.

För första gången delades i år utmär-
kelsen mellan flera olika pristagare. 
Sonja Larsson, HR-chef från Erik 
Larsson bygg i Limmared som arbetar 
aktivt med att motarbeta machokulturen 
och ligger bakom uppförandekoden 
”Byggkurage”, var den första pristaga-
ren. Därefter kom snickaren Stephanie 
Olsson, som också driver normbrytande 
frågor i sitta arbete.

Till slut klev Fanny Wikerud och Frida 
Turegård, från nystartade företaget Färg-
stark Skövde upp på scenen.

– De använder Instagram för att visa 
hur det är att vara tjej i byggbranschen 
och spräcker på så sätt normerna, sa 
Isabelle MacAllister.

Genom sitt populära Instagramkonto 
ställer de två målarna många före-
ställningar om kvinnor som målare på 
huvudet, genom att locka till skratt och 
eftertanke.

– Det var helt fantastiskt att få ta emot 
den här utmärkelsen och det betyder nog 
mer än vad vi har förstått hittills. Vi fick 
veta det häromdagen och fick jobba hårt 
i veckan för att hinna åka till Stockholm 
och ta emot priset, sa Fanny.

Både hon och Frida kan berätta en hel 
del om hur det kan vara att vara kvinna 
i en mansdominerad värld, även om de 
tycker sig vara förhållandevis förskonade 
från alltför obehagliga upplevelser när 

det kommer till machokultur.
– Det som vi kan se är dock att det är 

mycket tjejer som utbildar sig inom bygg-
branschen, men inte så många som blir 
kvar. Det kan säkert bero på att en hel 
del tröttnar på den grabbiga atmosfären, 
tror Frida.

De kan också konstatera att det är 
väldigt inspirerande att träffa andra 
kvinnor i branschen som på olika sätt 
arbetar mot negativa strukturer.

– En del av dem som får priset arbetar 
nog mycket mer medvetet än oss, men 
jag tror att det kan vara viktigt bara att 
vi visar att man både kan vara en duktig 
hantverkare och vara kvinna, säger Frida. 

Följ Färgstark på Instagram: fargstark-
skovde

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

TEMA JÄMSTÄLLDHET
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Fyller som grovspackel  –  Ytan blir som finspackel
Perfekt till pappremsa  –  Extremt lättslipat

Kan handspacklas, rullas och sprutas  –  Torkar snabbt

Upp till 30 % lättare än traditionellt spackel

Proffsens Val!

M&P Paint & Coatings AB • August Barks Gata 1 • SE- 421 32 Västra Frölunda, Sweden
Phone +46 (0)31 773 80 71 • Fax +46 (0)31 773 80 72

info@mppc.se • www.mppc.se
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Lyft på Hotell Kristina
JSK Måleritjänst har varit med och gett Hotell Kristina i 
Sigtuna en rejäl ansiktslyftning. I samband med ett 
ägarbyte har korridorer, allmänna utrymmen och 
trapphus fått ny färgsättning och golv.

– Vi jobbade för fullt med detta under tre veckor när 
hotellet var stängt. Alla yrkesgrupper var på plats samti-
digt, vilket brukar kunna vara lite rörigt, men det fun-
kade riktigt bra, berättar Jan Karlsson, JSK Måleritjänst.

Isabel Spinnars jobbar som inredare och har hjälpt 
Hotell  Kristina tidigare och även nu varit aktiv i den stora 
renoveringen av huvudbyggnaden på hotellet.

– Det roligaste är att lyfta fram husets karaktär, se nya 
möjligheter i det befintliga och att få utnyttja byggna-
dens fulla potential, säger hon.

– Viktigast är att det ska vara ett varmt välkomnande i 
miljön när gästerna kliver in genom entrén 

Isabel Spinnars är inredare och är med och tar beslut kring 
den pågående renoveringen på Hotell Kristina.

Konjunkturens  
förväntningar dämpas
Kurvorna för framtida produktion och försäljning, investeringar och 
sysselsättning pekar nedåt, visar Svenskt Näringslivs företagar-
panel.

– Företagens förväntningar ligger nu under historiska förvänt-
ningar, säger Violeta Juks som är ekonom på Svenskt Näringsliv i 
en artikel på organisationens hemsida.

Där beskrivs även att liknande trender kan fångas upp även i 
andra ekonomiska indikatorer, såsom Konjunkturinstitutets kon-
junkturbarometer och inköpschefsindex. Bland Svenskt Närings-
livs framåtblickande indikatorer, ligger utsikterna för produktionen 
om sex månader lägst.

Även investeringsplanerna har gått ned enligt Företagarpanelen.

– Det är tecken på att företagen har tillräckligt med kapacitet och 
att de inte har behov av att investera i ett läge där efterfrågan 
viker, menar Violeta Juks i artikeln.

Även aktiviteten i bostads-
sektorn har markant 
svalnat och det påverkar 
styrkan i den ekonomiska 
tillväxten. Förtroendeindi-
katorer från hushållssek-
torn, som till exempel 
hushållsbarometern från 
Konjunkturinstitutet, visar 
på att även försiktigheten 
hos hushållen har ökat.

• Finns med två olika härdtider:  
30 eller 60 minuter

• Kan användas i alla spackelskikt

• God vidhäftning mot pappremsa & 
hörnskydd

• Formstabil, krymper minimalt

• Byggbar från 0-50 mm

• Klass A1 (Obrännbar)

• För snabblagning av mindre hål

• Lätt att slipa

Adjö till långa 
väntetider

knaufdanogips.se
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Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se

CERTIFIERADE FÖRETAG
panDOMO® WALL

panDOMO Wall är en cementbaserad 
design för vägg där enbart fantasin 

begränsar!
 

FÖLJANDE ÄR CERTIFIERADE
• Robert Reiskog, Reiskogs Hantverk • Mattias Nilsson, Designspis • Christian 
Olsson, OPC Kakel AB • Michael Sedin, SL Bygg & Kakel AB • Christian Olsson, 
Ystad Mur & Kakel AB • Tomas Granat, Puts & Fasad Tomas Granat AB • Johan 
Modén, Byggtjänst i Bredaryd AB • Michael Földi, Byggtjänst i Bredaryd AB • 
Magnus Josefsson, AJ Floor Solution • Ulf Johansson, AJ Floor Solution • Mikael 
Ernberg, M. Ernbergs Måleri AB • Kenneth Lundberg, NF Måleri AB

KOMPLETTA KONTAKTUPPGIFTER 
finns på ardex.se/pandomo, inspiration hittar du på 
panDOMO.com eller googla på panDOMO Wall!

Frågor ring Magnus Ahl, 070-377 37 10, ma@ardex.se,
eller Magnus Rodhe, 070-585 84 18, mr@ardex.se

 

ARDEX CERTIFIERAD 
panDOMO Wall

2019

JOAKIM MÅRTENSSON
J. MÅRTENSSONS BYGG AB

har genomgått en tvådagarsutbildning för att få utföra panDOMO Wall! 
Utbildningen har bestått av teori och praktik av samtliga moment 

inkluderat applicering, glättning, strukturtekniker, slipning och ytbehandling.
Certifikatet är giltigt ett år efter utfärdande. Därefter kan ansökan 

ske om förlängning. 

ARDEX AB
Magnus Rodhe

Kursledare
Herlev 1 mars 2019

panDOMO®

panDOMO®

Annons Certifierade företag panDOMO.indd   1 2019-05-22   09:29:11

Byggbolag tar gemensamt 
ansvar för säkrare arbetsplatser

Nu tar Peab, Skanska, Veidekke och JM i 
samarbete med ID06 AB ett steg längre 
för att på ett enkelt sätt följa upp att alla 
som vistas på en arbetsplats har adekvat 
utbildning för att utföra riskabla arbets-
moment.

– Inledningsvis börjar vi med tio riskom-
råden där det finns branschgemen-
samma utbildningar som används för 
behörighet. Den 1 januari 2020 börjar vi 
tillämpa det nya syste met, som kommer 

göra det möjligt för våra arbetsplatser att enkelt kunna följa 
upp om individen har rätt behörighet för att utföra arbetet 
eller ej, säger Helena Parker, Arbetsmiljö chef på Skanska

Det har sedan länge funnits utbildningar som krav för att få 
utföra riskabla arbetsmoment i branschen. Men det har inte 
varit helt enkelt att kontrollera att varje individ på arbets-
platsen verkligen har den utbildning som ett arbetsmoment 
kräver. Att ha kontroll på sina egna medarbetare fungerar 
bra, men på i princip alla bygg- och anläggningsprojekt finns 
det idag underentreprenörer och i många fall även utländsk 
arbetskraft som vi vill skall kunna visa upp att de har rele-
vant utbildning för vår svenska arbetsmarknads krav.

Ett exempel på en behörighet som måste kontrolleras är 
heta/brandfarliga arbeten, vilket 
omfattar svetsning, skärning, lödning, 
bearbetning med snabbgående verktyg 
och annat arbete som medför 
gnistbildning eller uppvärmning och 
där risk för brand kan uppstå.

Dessa tio utbildningar/certifikat kommer att kunna kontrolleras 
på alla våra arbetsplatser från den första januari 2020:

»  Byggbranschens  
säkerhetsutbildning

» Asbest

» Elsäkerhet

» Fallskydd

» Heta arbeten

» Härdplaster

» Säkra Lyft

»  Mobila arbets
plattformar

» Ställning

» Arbete på väg
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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

Årets målerigesäll korad
Under Måleriföretagens årsmöte för 
Stockholmsregionen utdelades priset 
Årets Gesäll till de som erhöll högst 
poäng på sina gesällarbetet. Årets pris-
tagare blev Malin Forsman, Måleri-
metoder och Madelene Blomqvist som 
jobbar på Sture Larsson Måleri AB. Malin 
och Madelene fick exakt samma poäng 
och därmed fick de förutom gesällringen 
även dela på stipendiet på totalt 15 000 
kronor som de får använda till vidare-
utbildning inom yrket. Även Isabel 
Forndal, Sandå Gotland, fick motta 
gesällringen för sina höga poäng på 
arbetet.

Årets Utbildningsföretag blev Alviks 
Måleri för sitt utmärkta arbete med 
vidare utbildning för företagets anställda. 

Under årsmötet blev det klart att Jonas 
Lundin har tackat nej till omval och ny 
ordförande i Måleriföretagens styrelse 
blev Mikael Holmgren, Bruske Måleri. 

Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand 
informerade också om arbetet som är på 
gång under nästa år. Även Camilla 
 Hedström, förhandlingschef på Måleri-
företagen informerade om läget inför 
stundande avtalsförhandling som drar 
igång första kvartalet nästa år. Hugo 
Andersson som är ny jurist och förhand-
lare, presenterade sig. Han är rådgivare i 
Stockholmsregionen.

Text och foto: 
Per Hansson

Alviks Måleri 
tilldelades priset 
Årets Utbildnings-
företag. Priset 
mottogs av 
Lars-Erik Jonsson 
och Hans-Åke 
Wennerstrand 
från företaget.

Madelene Blomqvist och Malin Forsmans utnämndes till Årets gesäll och fick dela på stipendiet 
på 7 500 kr vardera. Även Isabel Forndal fick gesällringen för sina höga poäng på sitt gesällarbe-
te.
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Atrium Ljungberg och Parkteatern 
inleder samarbete i Slakthusområdet
I somras tillträdde Atrium Ljungberg de 
första fastigheterna i Slakthusom-
rådet. Området ska under de kom-
mande tio åren utvecklas till en ny 
dynamisk stadsdel och bli hela 
Stockholms mötesplats för mat, 
kultur och upplevelser vid sidan av 
arbetsplatser och bostäder. Som ett 
led i arbetet med att befästa kulturens 
roll på platsen inleder Atrium Ljungberg nu 
ett samarbete med Parkteatern som i augusti bjuder stock-
holmarna på två föreställningskvällar i den gamla 
Förbindelse hallen.

GOLVMÅLNING 
FÖR ALLA MILJÖER

INDUSTRI • LAGER • GARAGE • BALKONGER • TRAPPOR

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

Golvfärg EP-V
• Diffusionsöppen
• Kemikaliebeständig
• Brukstid 2 timmar

Med Hagmans Golvfärg 1K och Golvfärg EP-V  
kan du måla på nygjuten betong efter en vecka!  
Läs mer på hagmans.se

Den Småländska 
arbetskraften.
Den bästa arbetskamraten är inte den du tror. 

Den är den med mjuk och följsam borst, bra spänst 

och hög färgupptagning. Det är den med ett rostfritt 

bleck och ergonomiskt skaft. 

Där har du din bästa arbetskamrat. Någon att 

lita på som alltid levererar när du kräver ett perfekt 

slutresultat. 

Vi kallar det för Småländsk arbetskraft. Du kallar 

det för pensel. Hur som helst så hittar du penslarna 

och våra andra måleriverktyg hos välsorterade färg-

butiker över hela landet. 

Vår erfarenhet är din trygghet

annons_Erfarenhet_Målarens_105x148.indd   2 2015-05-11   10:57
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Alfredo Narciso.

Carolina Hattara.

Kristoffer Sundlöf.

Ridvan Maliqi.

Den 7 november fylldes Stockholms 
stadshus återigen av skickliga 
hantverkare som tog emot sina 
gesäll och mästarbrev under galan 
som arrangerades av Hantverkarna 
Stockholm och Företagarna Stock
holm. I år är det 179 målare som 
klarat sina prov hittills.

Så här långt på året är det 1 035 gesäller 
och mästare inom cirka 80 yrkeskatego-
rier, som klarat av sina diplom. Av dem 
var det knappt 300 som tågade in i Blå 
hallen till tonerna av Triumfkören ur 
Verdis opera Aida, för att ta emot sina 
utmärkelser. Gruppen av målare bestod 
av 18 hantverkare som jobbat hårt för 
att finslipa och därefter låtit bevisa sina 
yrkesfärdigheter.

– Ni är viktiga. En del tar er för 
självklara, men det är ni inte. Ni är 
hjältar. Och ni har gjort något speciellt. 
Ni har tusentals timmar av hårt arbete, 
försummade relationer och glömda 
lunchlådor bakom er för att nå dit ni 
är nu, sa Stefan Fritzdorf, ordförande i 
Stockholms hantverksförening, när han 
höll inledningstalet.

Han målade upp en bild av hur hant-
verkarna bygger landet, mättar munnar 
och klär människorna och beskrev hur 
de även är en avgörande faktor för att 
uppnå FN:s globala målen för hållbar 
utveckling.

Siffrorna dalar
De 179 målare som totalt har tagit 
 gesäll- och mästarbrev i år är fördelade 
på 163 gesäller och 16 mästare. Måle riets 
diplommottagare är hittills i år färre än 
förra året och man kan se en minskning 
med 63 gesäll- och lärlingsbrev jämfört 

med vid samma tid förra 
året. Över tid kan man 
också se att siffrorna har 
dalat från som högst 445 
under helåret 2013, när 
man tittar på statistik som 
sträcker sig tillbaka till 
2005.

Under kvällen delade 
också Stock holms hant-
verksförening ut ett stipen-
dium på 20 000 kronor 

till ”Årets gesäll”, till frisörgesällen 
Frida Davidsson för att hon ”…utöver 
hantverksskicklighet, visat särskilt enga-
gemang och ambition för sitt hantverk”. 
Kvällens konferencier var Li Pamp och 
för musiken svarade  Stockholmspolisens 
musikkår. Henrik Malm.

Kristian Braun.

Färre
diplom 
i år

NÅGRA MÄSTARBREV:

Kvällens  
konferencier  

Li Pamp.
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DURABILITY AT WORK SINCE 1975

YRKESMÅLARE  
TRIVS I JOBMAN

STOLT SPONSOR AV 
YRKESLANDSLAGET

Slitstyrkan har alltid varit det främsta kännetecknet för våra  
arbetskläder. Den nya serien målarbyxor har även förbättrade  

funktioner, skönare design och självklart hög kvalitet.

Hitta din närmaste återförsäljare på jobman.se

FINNS ÄVEN I DAMMODELL
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Fabian Wilson.

Filip Rönnlund.

Stephanie Krantz.

Kim Bladh.

Therese Andersson.

Joseph Youssef.

Amanda Sandberg.

Mikael Nikolouzos.

Robin Karlsson.

Malin Arkelöw.

NÅGRA GESÄLLBREV:
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Med pensel och bandyklubba

Kjell och Peter driver  
ett riktigt familjeföretag 
(som 2013 blev utsett  
till årets företag i Kumla).
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Med pensel och bandyklubba

Kjell och Peter Willén driver sedan 
20 år tillbaka familjeföretaget 
Willéns måleri i Kumla. Inspirationen 
till att driva företag får de från 
idrotten. 
 – En arbetsgrupp fungerar ungefär 
på samma sätt som ett idrottslag, 
säger Peter Willén som själv spelat 
bandy på elitnivå.

Skyliften ger ifrån sig ett svagt men en-
vist tjut när Jan Kulhuset sakta åker upp 
mot den klarblå himlen. Idag har han 
bytt arbetet med stambyten mot måleri 
på hög höjd. Stålbalkar på ett kontorshus 
ska målas vita och Jan arbetar på för att 
bli färdig innan arbetsdagen är slut.

Jan har arbetat på Willéns måleri 
sedan starten 1999.

– I början var arbetet lite stressigt 
men nu kan jag oftast arbeta i en takt 
som passar mig. För mig är det viktigt 
att vara noggrann och göra ett bra jobb, 

säger han när han kommer ner till mar-
ken för att flytta skyliften några meter 
bakåt.

Började på Kumlaanstalten
Strax bakom kontorshuset ligger 
Kumla anstalten. Det var där som hans 
chef Kjell Willén på 1960-talet star-
tade målar karriären när han som ung 
kille fick uppgiften att måla fängelsets 
stängsel stolpar. I sju år hann han arbeta 
på BPA, föregångaren till byggföretaget 
Peab. Där avancerade han till arbets-
ledare, men kände efter några år att han 
var redo för att starta eget.

– Jag hade redan ansvarat för stora 
projekt och kände att jag lika gärna 
kunde stå på helt egna ben. Mitt engage-
mang inom fotbollen och bandyn hade 
också gett mig en del kontakter som jag 
kunde dra nytta av i företaget, säger 
Kjell.

Kjell drev företaget själv till år 1999 

när sonen Peter blev delägare. Företaget 
gjorde då en omstart under namnet 
Willéns. Sedan den gemensamma starten 
har de vuxit från sju till trettio anställda 
och tycker nu att de landat på en lagom 
nivå. Företaget är tillräckligt stort för att 
kunna ta sig an lite större projekt, men 
samtidigt tillräckligt litet för att kunna 
skötas av två personer.

– Egentligen skulle vi kunna ta på oss 
mycket mer jobb, men det skulle inne-
bära att vi tvingas anställa och lämna 
ifrån oss en del av ansvaret. Det känner 
vi inte för i nuläget.

Vill inte gå i pension
Kjell är med sina 74 år egentligen pen-
sionär, men än har han inga planer på att 
sluta.

– Jag tycker fortfarande att det är 
roligt och jobbar nästan mer nu än 
tidigare. Det har varit högt tryck under 
några år och jag har alltid fullt upp.

Jan Kulhuset gillar 
jobb på höga höjder.

Forts. på nästa sida.
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En höjdpunkt var när Willens måleri 2013 
blev utsedda till årets företag i Kumla.

Just nu är det ovanligt goda tider för 
målerierna i trakten. Willéns arbetar 
med flera nybyggnadsprojekt i det snabb-
växande Örebro. Företaget försöker 
samtidigt att vara så breda som möjligt 
för att ha en stabil bas att stå på – rätt 
som det är kan bostadsbyggandet stanna 
upp och då gäller det att även ha gott 
om andra uppdrag. Willéns gör många 
underhållsjobb och har ramavtal med 
Kumla och Hallsbergs kommuner. Några 
privatkunder försöker de också hinna 
med, men det blir oftast bara några 
enstaka per år, berättar Kjell Willén.

Alltid samarbetat
Att arbeta tillsammans far och son kan 
ha sina sidor, och Kjell och Peter gör 
ingen hemlighet av att de ryker ihop 
ibland. Att samarbeta med varandra är 
de dock vana vid sedan länge. De har 
varit engagerade i samma idrottsklubbar 
och tillbringat mycket tid tillsammans 
under matcher och träningar.

I måleriföretaget har de olika ansvars-
områden vilket gör att de sällan går 
på varandra. Peter arbetar främst med 
nyproduktionen och Kjell med under-
hållsdelen. När det kommer till offerter 
och fakturering är det Peter som ser till 
att de hänger med i tiden. Kjell berättar 
att det blivit mycket krångligare för 
honom nu när all kontakt ska ske via 
mail och internet.

– Pappa skriver fortfarande på sin 
skrivmaskin och faxar eller åker ut till 
kunderna med offerter. Det är inte så 
smidigt men många tycker nog att det är 
lite roligt, skrattar Peter.

Viktigt skapa harmoni
För att driva ett framgångsrikt företag 
är det viktigt att få med sig alla och 
att skapa harmoni – precis som i ett 
idrottslag, menar Kjell och Peter. Den 
filosofi de lärt sig inom idrotten har 
hjälpt dem att fokusera på rätt saker även 
i företaget.  

– När många människor ska arbeta 
tillsammans så gäller det att planera 
och tänka på vilka konstellationer som 
fungerar. Vissa personer fungerar bra 
tillsammans och vissa kanske man bör 
sära på, säger de.

För att skapa en god gemenskap i före-
taget gör de enkla saker som till exempel 
att bjuda personalen på bygget på tårta 
eller hamburgare. Ett årligt julbord och 
kräftfiske med övernattning är de fasta 
hållpunkterna under året.

Medlemskapet en trygghet
Willéns måleri är medlem i Måleriföre-
tagen i Sverige sedan länge och de be-
traktar medlemskapet som en trygghet.

– Vi har faktiskt aldrig behövt någon 
hjälp, men det känns bra att veta att det 
finns en organisation att vända sig till om 
något skulle hända, säger Peter Willén.

Text och foto: 
Kristin Mörck

Flera av fasaderna i Kumlas centrum har målats av Willéns måleri, bland annat det nybyggda kvarteret strax intill torget.

På kontoret har Kjell Willén ett litet nostalgiskåp med saker från den långa 
målarkarriären.
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Hållbara affärer 
– tema på Framtidsgruppens höstmöte
Hållbarhet hamnar allt högre 
upp på agendan – både hos 
företag och kunder. När Fram
tidsgruppen samlades i början 
av oktober på Villa Aske utanför 
Stockholm fokuserade gruppen 
på hur måleriföretag kan göra 
affärer med hållbarhetsfokus. 

Måleriföretagen hade bjudit in tre inspi-
ratörer till mötet. Först ut var Matilda 
Jarbin, hållbarhetschef på Godsinlösen 
Nordic AB, som gav en kort utbildning 
om grunderna i cirkulär ekonomi. Där-
efter ledde hon en workshop kring hur 
måleriföretag kan arbeta med att sätta 
mål för hållbarhet i sin affärsplan, något 

som tvingade deltagarna i gruppen att 
tänka i nya banor om sin egen marknad.

Magnus Helgesson, grundare av res-
taurangkedjan Harrys, höll ett föredrag 
om att sätta mål och det ledarskap 
som behövs för att få medarbetarna att 
tro på och vilja bidra till målen. Gruppen 
diskuterade bland annat hur viktig med-
arbetarnas engagemang är när måleri-
företag applicerar nya metoder och 
arbetssätt, till exempel inom ramen för 
hållbarhetsarbetet.

Fotbollsdomaren och entreprenören 
Jonas Eriksson knöt ihop helheten när 
han berättade om sitt ledarskap, både 
på fotbollsplanen och i de företag han 
drivit. Jonas Eriksson berörde särskilt 
hur du som chef kan arbeta för att be-
hålla ditt mandat även om arbetskam-
raterna har en spetskompetens som 
överstiger din egen, något han har erfa-
renhet av från fotbollen. 

Under dagen bjöds på mycket inspira-
tion som deltagarna kunde ta med sig 
hem till den egna verksamheten. Nästa 
träff med Framtidsgruppen är 12–13 
mars.

Är du intresserad av Framtidsgruppen? 
Hör gärna av dig via epost till  
jonas.lindberg@maleriforetagen.se.

Hållbarhet 
– ett aktuellt tema som 
är här för att stanna!
Idag är nog de flesta ense om att 
hållbarhet är viktigt. Vårt sätt att 
leva måste ge förutsättningar för 
vår planet att återhämta sig. Att 
hållbarhet är viktigt även inom 
måleri branschen råder det ingen 
tvekan om. Måleriföretagens kon
gress 2020 har temat hållbart 
entreprenörskap och Pontus Sjö
strand, vd Måleriföretagen, tror 
att ett hållbart företagande är 
viktigt för branschens utveckling 
och för nya affärer.

På vilket sätt kan hållbarhet vara en 
 konkurrensfördel, tror du?

– Dagens kunder är betydligt mer miljö-
medvetna än för bara några år sedan och 
uppskattar ett mervärde i form av ett bra 
miljötänk och klimatanpassade produkter, 
tjänster och produktionsprocesser. Därför 
tror jag att ett företag som har ett tydligt 
hållbarhetsarbete kan få fördelar och vara 
mer konkurrenskraftiga.

Vad gör man inom branschen idag,  
när det gäller hållbarhet? 

– För att stödja medlemmarna i deras ut-
maningar kring arbetsmiljö, miljö- och 
kvalitetsarbete erbjuder Måleriföretagen 
i Sverige, via ett samarbetsavtal, sina 
medlemmar möjligheten att abonnera på 
ett verksamhetsledningssystem. Sen har 
förstås utfasningen av oljebaserad må-
larfärg påverkat utvecklingen positivt.

Hur kan vi jobba mer med hållbarhet 
inom branschen?

– Vi behöver gemensamt inom bran-
schen fortsätta att utveckla 
smarta lösningar i var-
dagen så att miljöarbetet 
på bredden förbättras 
ytter ligare. En viktigt del 
är också digitalise-
ringens alla möjlig-
heter som indirekt 
skapar enklare 
kommunikation 
som i förläng-
ningen leder till 
klimat smarta 
arbetsprocesser.

Måleriföretagen på besök hos Magenta Måleri i Uppsala
Det blev livliga diskussioner när Pontus 
Sjöstrand, vd på Måleriföretagen i Sve-
rige, besökte medlemsföretaget Ma-
genta Måleri i Uppsala. Med bra dialog 
kunde flera frågor, som många gånger 
kan vara utmanande för medlemsföre-
tagen, plana ut i gemensamma åsikter 
om hur saker och ting kan fortsätta ut-
vecklas och förbättras.

En av de frågor som diskuterades var 
hur man kan samarbeta mer med de yr-
kesskolor som förser medlemsföretag, 
till exempel Magenta Måleri, med lär-
lingar. Skolorna har ett viktigt ansvar 
att se till att lärlingarna är väl förbe-
redda när de kommer ut till företagen 
för att utföra sin praktik. Här finns en 
förbättringspotential, vilket diskute-
rades under mötet. 

En annan fråga som togs upp på mötet 
var hur måleribranschen inför ett redan 
inlett generationsskifte ska kunna be-
hålla den kompetens som finns och 

samtidigt skola in den nya genera-
tionen målare på ett bra sätt. En ange-
lägen frågeställning då det gäller att 
behålla den höga kvalitet som svenska 
målare generellt sätt håller. 

Det blev ett möte med intressanta dis-
kussioner om måleribranschen idag 
och i framtiden. 

Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen i 
Sverige besökte Magenta Måleri i Uppsala.  
På plats från Magenta Måleri fanns vd 
Patrik Sundman, Roger Ohlström som är 
kalkylchef och Peder Andersson som är 
arbetschef.  

 Foto: Andreas Broman, Måleriföretagen

Joakim Petersson, Schööns Måleri, Matilda 
Jarbin, föreläsare och Jonas Eriksson, 
föreläsare.
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Rolf Karlsson driver det miljöcerti
fierade måleriföretaget Måleri
teknik AB som håller till i Farsta i 
Stockholm. Här är hållbarhet, 
miljö och kvalitetsfrågor i fokus – 
vilket har mynnat ut i en lönsam 
affärsmodell.

Rolf Karlsson ger ett lugnt och ödmjukt 
intryck och han är vad många skulle kalla 
en expert inom hållbarhet, miljö och kva-
litet. På Måleriteknik AB eftersträvas 
alltid en så genomarbetad process som 
möjligt inom dessa frågor, vilket kräver 
god planering och en ständigt pågående 
process.  

– Jag brukar säga att man i slutet av 
dagen ska planera början av nästa dag 
och i början av nästa dag ska slutet av 
den dagen planeras. Allting som pågår 
under en målares dag är påverkbart. Det 
innebär allt från arbetssätt, verktyg, 
transporter, material och sophantering. 
Så mycket handlar om samordning. Man 
ska ge sig ut till ett arbete och veta vad 
man ska göra. Där ska vi hela tiden för-
söka vara tydliga med våra instruktioner 
till målarna. Och hela tiden arbeta med 
att förbättra oss ytterligare. 

Checklistor 
Tydlighet är a och o enligt Rolf Karlsson 
och Måleriteknik AB använder sig bland 
annat av olika checklistor för att under-
lätta processen. 

– Vi har olika checklistor för vår produk-
tionsplanering med bland annat alla re-
surser man behöver, underleverantörer 
man behöver kontakta och material som 
ska förflyttas. Dessa arbetar vi ständigt 
med för att förbättra. Det är viktigt att ha 
en tydlig struktur att arbete efter. 

Ett av flera företag som ger rådgivning 
inom verksamhetsutveckling är Morenni. 
De har bland annat tagit fram ett verk-
samhetsledningssystem som Måleri-
teknik AB använder sig av i form av ett 
digitalt verktyg. Här finns alla dokument 
samlade i olika kategorier, så som strate-
gidokument, rutiner, processer, laglistor 
för miljö och arbetsmiljö, förbättringsdo-
kument, riskanalyser och strul och lär. 

– Verksamhetsledningssystem är ett väl-
digt bra verktyg som hela tiden gör att vi 
kan ha en tydlig struktur i vårt arbete och 
även uppdatera våra strukturer efter 
behov. Strul och lär är exempelvis en ka-
tegori där vi samlar olika lärdomar och 
hur vi framåt ska se till att förbättra oss 

av dessa. Hela verktyget sammantaget 
gör att vi kan planera vår verksamhet 
noggrant eftersom all nödvändig informa-
tion finns samlat där. Det ger en bra över-
blick över hela verksamheten både för 
mig som ägare och för alla medarbetare. 

Kvalitativa produkter
Givetvis är produkterna en viktig del i en 
målares vardag och för att dessa ska 
vara både kvalitativa och hållbara så 
gäller det att välja sina produkter med 
omsorg. Och sedan använda dessa på 
ett genomtänkt sätt. 

– Mitt tips är att använda produkter från 
ett bolag där det finns ett förtroende. Vi 
känner oss trygga med de produkter vi 
använder då de är beprövade och ut-
vecklas hela tiden för att bli bättre och 
mer miljövänliga. I vissa fall är det så att 
färger blir sämre användarmässigt för 
oss målare men vi anpassar oss efter 
det för att använda miljövänliga och håll-
bara färger. Vi har också slutat använda 
lösningsmedel då det har en dålig på-
verkan på miljön. Det kan ersättas med 
vattenlöslig linoljefärg och vattenspäd-
bara färger. Vad gäller hantering av färger 
så är det viktigt att man går igenom 
förråd och hanteringen av färgerna. 
Sedan ska penslar och rullar tvättas i en 
miljövagn som rengör vattnet så att rent 
vatten rinner ut i avloppet. Finns det 
ingen miljövagn så kör man slut på rull-

larna och penslarna och slänger dem. 
Färg ska aldrig rinna ner i ett avlopp. 

De leverantörer och underleverantörer 
man använder sig av i sin verksamhet 
ska även dessa uppnå de krav som ställs 
från måleriföretaget. En viktig utmaning 
menar Rolf Karlsson. 

– När vi testar en leverantör så gör vi en 
utvärdering av deras leveransförmåga 
och yrkesskicklighet. Det är såklart otro-
ligt viktigt att vi får rätt produkter och att 
dessa levereras på ett bra sätt. Underen-
treprenörer ska också vara yrkesskickliga 
och alla ska vara medvetna om våra po-
licys kring hållbarhet, kvalitet och miljö.  

Arbeta strukturerat 
Måleriteknik AB har arbetat för att vara 
hållbara, miljömedvetna och effektiva 
under en längre tid. Rolf Karlsson menar 
dock att det alltid finns processer som 
kan förbättras och det är den medveten-
heten man hela tiden måste ha med sig 
för att de olika delarna i verksamheten 
hela tiden ska hålla en hög nivå.

– Utifrån vår erfarenhet så är mitt främsta 
tips att arbeta strukturerat och med ett 
tydligt system. Man ska inte heller göra 
något som ett spel för gallerierna utan 
man ska tro på det man gör. Det gäller att 
hela tiden planera både kortsiktigt och 
långsiktigt i alla moment så kommer det 
också att bidra till lönsamhet.

Rolf Karlsson, grundare av Måleriteknik AB. 

Att uppnå lönsamhet 
genom fokus på miljö, hållbarhet och kvalitet

Foto: Andreas Broman, Måleriföretagen
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Ett av flera företag som arbetar 
med rådgivning inom kvalitet, 
hållbarhet och verksamhets
utveckling är Morenni. Företaget 
har sedan många år tillbaka ett 
samarbete med Måleriföretagen i 
Sverige där de erbjuder Måleri
företagens medlemmar hjälp med 
att etablera ledningssystem.

Genom att utgå från kundens perspektiv 
arbetar Morenni för att nå uppsatta kvali-
tets-, miljö- och hållbarhetsmål. I stödet 
ingår även utbildning och stöd för att in-
föra ledningssystemet VLS, ett branschan-
passat ledningssystem utvecklat av 
Morenni. Syftet med att använda sig av 
ett ledningssystem är att hjälpa företa-
gare att arbeta strukturerat och kontinuer-
ligt utvärdera och utveckla sin verksamhet 
för att öka sin lönsamhet. Diego Rebeg-
giani, ägare av bolaget Morenni har alltid 
varit intresserad av förändringsarbete.

– Jag har sedan gymnasietiden varit en-
gagerad i miljöfrågor och för många år 
sedan började jag att arbeta med kva-
litet- och hållbarhetsfrågor. Bland upp-
dragen som konsult, genomförde jag det 
som kallas för miljö och kvalitetsrevi-
sioner. Då upptäckte jag att många måle-
riföretag använde ålderstigna och 
omoderna hjälpmedel som kunde för-
bättras ur flera perspektiv. Det var via 
den vägen som jag grundade bolaget Mo-
renni och senare tog kontakt med Måleri-
företagen i Sverige och erbjöd hjälp till 
deras medlemmar för att förbättra deras 

arbetssätt. Så jag har alltid drivits av att 
arbeta med förbättringar och att arbeta 
med hållbarhet, miljö och kvalitet är posi-
tivt för alla, säger Diego Rebeggiani. 

Måleriföretagen i Sveriges medlems-
företag kan abonnera på VLS. Diego Re-
beggiani vill få företagen att förstå att 
ledningssystemet är en lönsam investe-
ring. Det ska märkas att arbetet med 
kvalitets- och hållbarhetsfrågor är lön-
samt ur många perspektiv. 

– Vi arbetar ofta med företag som leve-
rerar till allmännyttan och andra verk-
samheter som kräver kvalitets- och 
miljöledningssystem. Vi ser dock att det 
finns många bolag generellt som kan för-
bättra sig inom dessa områden och jag 
tror att det finns ett värde för alla måleri-
företag att använda sig av lednings-
system. Det kommer att löna sig 
miljö- och hållbarhetsmässigt men också 
affärsmässigt i längden. Dessutom 
framgår medlemsföretagen som mer se-
riösa och medvetna företagare, säger 
Diego Rebeggiani. 

– Det som är bra med vårt lednings-
system är att vi är rationella i vårt arbets-
sätt och våra utbildningar. Vi arbetar 
också hela tiden för att förbättra oss. 
Det ger våra abonnenter en klarhet och 
de kan alltid känna att de är uppdaterade 
i hur de bör arbeta. Mycket handlar om 
tydlighet när man arbetar med miljöfrågor 
i sin verksamhet. 

Trenderna i samhället visar att hållbarhet 
och vikten av att driva miljöförbättringar 
kommer att bli allt viktigare. Därför kan 
det vara bra att fundera på hur framti-
dens krav kommer att se ut.

– Det är viktigt att bevaka förändring och 
anpassa sig efter den. Därför är vår vikti-
gaste utmaning att ändra arbetssättet 
hos företagen och få dem att förstå att 
det lönar sig. Miljö och kvalitet är ofta di-
rekt kopplat till ekonomi och de fram-
gångsrika verksamheterna har med sig 
detta i sitt arbete varje dag. Därför är vi 
glada att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa 
måleriföretag att etablera detta i sin verk-
samhet, avslutar Diego Rebeggiani.

Tips för att se över ditt 
företags miljöarbete
»  Bli en duktig beställare av material 

– kolla till exempel på färgen ni an
vänder ur ett miljöperspektiv. 

»  Undvik spill. 

»  Se över transportalternativ. 

»  Använda hållbara, kvalitativa pro
dukter. Kvalitativa produkter är nästan 
alltid kopplade till ekonomisk lön
samhet och god miljö. 

»  Se över era arbetsmetoder – att 
arbeta med sina strukturer i företaget 
för att effektivisera arbetet är ofta 
lönsamt. 

»  Var uppmärksam och fånga upp 
förbättringsmöjligheter. 

Vill ni veta mer om Morenni eller andra 
företag som levererar ledningssystem är 
ni välkomna att kontakta oss på Måleri
företagen i Sverige.  

Eric Eriksson, Diego Rebeggiani och Linnea Malm på Morenni. Fotograf: Henrik Lundberg

Morenni hjälper Måleriföretagens medlemmar 
att arbeta kvalitativt, miljövänligt och lönsamt
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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.

Peab bygger energieffektiva 
hyresrätter i Enköping
Peab har fått uppdraget att bygga 163 hyresrätter i 
 Enköping. Beställare är Enköpings Hyresbostäder och 
kontrakts summan uppgår till 210 MSEK. Inflyttning är 
beräknad till 2022.

Med bra pendlarläge i Enköping och med gångavstånd till 
Resecentrum, byggs två huskroppar med totalt 163 lägen-
heter fördelade på ett till tre rum och kök. Den totala bo- 
arean uppgår till 7423 kvadratmeter. Bostäderna byggs 
med tydligt hållbarhetsfokus och kommer att Svanen-
märkas. Taket förses med solceller och målet är att energi-
användningen för byggnaden ska uppgå till max 45 kWh/
kvadratmeter och år för uppvärmning, varmvatten och el.

Blåkläder, som satsat stort på sitt dam-
sortiment senaste åren, gör nu ett viktigt 
statement för branschens kvinnor. Före-
taget lanserar gravidbyxor och ambitionen 

är tydlig – mjuka, bekväma och slitstarka 
arbetsbyxor som ska underlätta fysiskt 
arbete så länge som möjligt under 
 graviditeten.

Blåkläders gravidbyxor kommer till 
att börja med som varsel byxa och 
servicebyxa. Byxorna är helt i stretch-
material och designen är neutral med 

samma funktioner som på standard-
byxorna i sortimentet. Gravidbyxorna 
kommer i fem storlekar, XS–XL, och 
varje storlek har en förlängningsfunk-
tion för att även passa kvinnor med 
längre ben.

Äntligen lanseras  
arbetsbyxor för gravida
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iPhone 11
iPhone 11 har ett nytt kraftfullt 
dubbelkamerasystem som ger en 
intuitiv upplevelse tack vare den 
högsta videokvaliteten i en smart-
phone och nattläge för bilder. 
iPhone drivs av A13 Bionic- chippet 
och klarar de allra mest krävande 
uppgifter, men trots det räcker 
batteriet hela dagen.

iPhone 11 har det starkaste glaset 
någonsin på en smartphone. Den 
uppfyller kraven för klass IP68 
(maxdjup två meter i upp till 30 
minuter) och står emot spill av 
vanliga vätskor som kaffe och läsk. 
iPhone 11 finns i sex nya färger: 
lila, grön, gul, svart, vit och röd och 
kostar från 9 195 kr.

Samsung släpper ny Q-Serie 
soundbars optimerade för QLED TV
Nu introducerar Samsung två soundbars i nya 
 Q-serien utrustade med Samsungs Acoustic Beam-
teknik och den nya Adaptive Sound-funktionen. Som 
resultat av ett samarbete mellan Samsungs Audio 
Lab och Harman Kardon, är 
HW-Q76R och HW-Q66R smar-
tare än någonsin och erbjuder 
en komplett surroundljuds-
upplevelse för hemmabio-
system.

Nya Sony Xperia 5
Sony fortsätter utveckla sina smartphones och introducerar nu Xperia 5, 
det senaste tillskottet i flaggskeppsserien, som tar nyckelteknik från 
Xperia 1 till en kompakt, snygg och elegant smart phone-design.

Xperia 5 har det bästa av Xperia 1, men i en mindre design – samtidigt 
som 21:9 CinemaWide-skärmen är kvar. Den eleganta metallramen 
skyddas med slitstarkt Corning® Gorilla® Glass 6 både fram och bak, 
medan vattenskyddet på Xperia 5 skyddar mot väder påfrestningar.

CinemaWide-skärmen 21:9 erbjuder mer användbar skärmyta och per-
fekt för användning av två appar samtidigt. Du väljer snabbt och enkelt 
om du vill dela skärmen med hjälp av Side sense, startprogrammet för 
delad skärm, eller med röststyrning.

Xperia 5 kommer med BIONZ X™ for mobile och ett avancerat kamera-
system med tre kameror, 12 MP-sensorer och bildstabiliseringssystemet 
Optical SteadyShot™. Med ett 16 mm-objektiv för supervidvinkelbilder, 
ett mångsidigt 26 mm-objektiv och ett 52 mm porträtt- och teleobjektiv 
(35 mm-ekvivalens) är du redo för alla fotosituationer.

Samsung  
Galaxy Fold
Med Galaxy Fold skapar Sam-
sung en helt ny mobilkategori 
med världens första vikbara 
7,3-tums Infinity Flex Display 
som kan vikas ihop till en 
kompakt enhet när den är 
stängd. Utrustad med största 
smartphone-skärm någonsin 
och nya funktioner som låter 
användaren navigera på ett 
enkelt sätt mellan tre öppna 
appar samtidigt. Enheten 
kommer i första hand i fär-
gerna Space Silver och 
Cosmos Black. 

AirPods Pro
AirPods Pro är ett spännande tillskott till AirPods-familjen 
med aktiv brusreducering och imponerande ljud i en lätt 
in-ear-design.

Varje örontopp har mjuka, flexibla silikontoppar i tre olika 
storlekar som följer alla örons konturer. De ger både 
bekväm passform och suverän tillslutning – en viktig faktor 

för bra ljud. AirPods Pro tål svett och vatten 
vilket gör dem perfekta för ett aktivt liv.

Den aktiva brusreduceringen på AirPods Pro 
använder två mikrofoner tillsammans med 
avancerad mjukvara för att kontinuerligt 
anpassas till varje öra och hörlurens pass-
form. På så sätt tas bakgrundsbruset bort.

En egen förstärkare med hdr (High Dynamic 
Range) ger klart ljud samtidigt som den 
förlänger batteritiden avsevärt.

AirPods Pro kostar 3 195 SEK.
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Vitaquick är en prisvärd tryck
kokare från Fissler med både 
säkerhetsventil och säker-
hetspackning. Med en tryck-
kokare sparas upp till 70 
procent av matlagningstiden. 
Förutom tid och energi 
bevarar du också vitaminer 
och mineraler. Finns i storle-
karna 4½, 6, 8 och 10 liter. 
Cirkapris från 2 400 kr.

malerifakta.se

Av branschen för branschen
Tre enkla steg  
– sedan vet du  

din lön

Absolut knivlyx! Det nya setet 
i tre delar är från Yaxells serie 
Zen och består av en helt 
fantastisk kockkniv, en allkniv 
och en liten skalkniv.  
Pris: 3 399 kr.

En av Zassenhaus 
mest exklusiva 
modeller av peppar 
och saltkvarnar från 
München serien har 
en matt yta och 
detaljer i guldlack-
erad metall. Kvarnen 
har ett nästintill 
out slitligt malverk. 
Storlek 45 cm.  
Pris 1 599 kr.

Servera glöggen i 
julens vackraste 
glaskaraff från 
 Riedels serie 
 Performance. Den 
vackra karaffen 
fungerar naturligtvis 
perfekt också till vin 
som ska dekanteras. 
Pris 549 kr.

Riedels nya champagneglas 
från serien Performance 

framhäver drycken och är 
i motsats till andra 
druvspecifika glas inte 
avsedd för en specifik 
druva. Kupan är spetsig 
nertill, vilket gör att det 

bildas en ström av 
bubblor inuti glaset.  

Pris: 599 kr per par.

Finess på julhelgens mat och dryck
eller julklapp till nära och kära!

Globals skärbräda i silverek, designad i sam-
arbete med stjärnkocken Edin Dzemat, har 
måttskala för jämn uppmätning och genom-
gående bultar att justera brädan med. Finns i 
tre olika storlekar, 45 × 30, 55 × 38 och 80 × 40 
cm. Pris 2 699 kr.

Gjutjärnsgrytorna från Chasseur 
har ny design. Handtagen är mer 
ergonomiska och alla grytor har 
elegant rostfri knopp. Nya kulören 
heter Rubin. Rund 0,2 L/10 cm. 
Pris: 699 kr.
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Läs mer om alla unika funktioner på mirka.se.

Perfektion från alla vinklar.
Marknadens mest innovativa vägg- och takslipmaskin med

180° flexibilitet, 5 mm oscillering och en vikt på endast 3,5 kg.

LADY lanserar färgtrenden för 2020
LADY firar 2020 med att introducera 12 nya kulörer, fint avstämda med 8 tidlösa 
nyanser, vackert presenterade i den nya färgkartan ”2020 Colour Design by 
LADY”.

Jotuns globala kulörchef Lisbeth Larsen och hennes team designar och utvecklar 
kulörer som skapar stämningar och atmosfärer. De 12 nya LADY-kulörerna som 
reflekterar potential och optimism inför framtiden, är inget undantag.

– 2020 går vi förväntansfullt in i ett nytt årtionde. Många längtar efter lite föränd-
ring i livet, att lära sig något nytt eller bara dagdrömma lite mer. Oavsett vilket, ett 
bra ställe att börja på är i våra egna hem, säger Lisbeth Larsen som har lett 
arbetet med utvecklingen av det nya färgkonceptet.

Färger är effektfulla inslag i våra liv, den nya färgkartan är en inbjudan att 
utforska effekten av dem.

– Olika kulörer påverkar oss på olika sätt. Det är härligt att uppleva vad våra 
kulörer och färger kan göra för ett rum och för människorna som bor där, fort-
sätter Larsen.

20145 WISDOM 
En djup plommonfärg – lugnande, 
elegant och sofistikerad.

7637 EXHALE 
En dämpad mintaktig 
nyans – avslappnande 
och sval.

4863 STATEMENT BLUE 
En klar och stark blå färg – 
kraftfull, energisk och 
sofistikerad.

20144 GROUNDED RED
En gyllene röd färg – varm, 
jordnära och bränd i 
uttrycket.

8546 LOCAL GREEN 
En gulaktig grön kulör 
– frodig, naturlig och 
jordnära.

11175 ADVENTURE 
En bränd orange nyans 
– behaglig, gyllene och 
äventyrligt vacker.



RRiikkttiiggtt  bbrraa  pprriisseerr  ppåå  
ffäärrggsspprruuttoorr  oocchh  mmuunnssttyycckkeenn!!

Stockholm  08-629 07 00   
Härnösand  0611-214 63

Utrustningar för måleri och industriell ytbehandling

Malmö  040-18 70 22
Göteborg  031-779 73 30

www.anti-corrosion.com

 t o m 191231 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

 * Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 
1000:- självrisk, lås och kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl moms och frakt

Graco Ultra Max 1095
Den kraftfulla färgsprutan för de stora jobben.
Kan spruta alla byggnadsmålerifärger direkt 
ur burken. Levereras med 30m slang på 
slangvindan.

som vill ha en proffsspruta för de vanligaste 
färgerna inom byggnadsmåleriet. 

Graco 395 Classic PC
En smidig färgspruta för det lilla måleriet

Gäller endast munstycken som passar
GRACO RAC X (den blå hållaren).
Kan kombineras med avtalade rabatter.
Gäller t o m 191231.

      KKööpp  44  mmuunnssttyycckkeenn

--  bbeettaallaa  fföörr  

20900:-
Ordinarie pris: 27300:-

761:-/mån*

52900:-
Ordinarie pris: 66500:-

1747:-/mån*

Med nya BlueLink

Skickar all information om

 utrustningen till din telefon

Begränsat 
antal: 60st

Begränsat 
antal: 30st

33
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produktnytt

Makita lanserar 
väggslip som är 
batteridriven
Den roterande hastigheten på Makitas 
DSL800ZU slipmaskin kan justeras 
mellan 1 000 och 1 800 rpm. Maskinen 
är utrustad med en mjukstartsfunktion 
för extra bekvämlighet. Den är 
AWS-kompatibel och levereras med ett 
AWS-chip. Med AWS-chipet ansluts 
maskinen automatiskt till en kompa-
tibel AWS-dammsugare via Bluetooth 
när maskinen slås på.

Maskinen är utrustad med ett tele skop-
skaft som kan ställas in steglöst 
(1 100–1 520 mm), vilket gör att den 
har ett brett användnings område. 
Dessutom finns ett förlängnings-kit 
som tillbehör, inklusive 58 cm förläng-
ningshandtag, bälte och en hållare för 
att stödja verktyget i midjan. Med 
förlängningshandtaget är maskinens 
längd upp till 2,1 meter. Drifttid på 
cirka 35 minuter med ett 5,0 Ah- 
batteri. Vikt (batteri inkluderat) 4,9 kg.

Nyheter från Flügger
Flügger Pro Finish: Svensktillverkad 
penselserie framtagen i samråd med 
proffsen för att matcha Flüggers pro-
dukter.

Living@HOME nonwoven: En ny bygg-
kollektion från Fiona i välkänd proffs-
kvalitet och med 66 mönster. Lätt att 
sätta upp, tvättbar och med hög  
täckförmåga.

I 20 år har Alcro årligen lanserat en ny Alcro 
Designers-kollektion tillsammans med 
ledande inredare och kulörexperter. Vi har 
genom åren fått njuta av mustiga och jordiga 
kulörer, glassiga pasteller och spektakulära 
färgexplosioner. Bland alla dessa kulörer 
finns det sedan några kulörer som speglar 
sin egen tid samtidigt som de känns lika 
aktuella även i dag – de är tidlösa helt enkelt.

En av de nygamla kulörerna är 4 Cappuccino 
(2001), en ljust beige kulör som hamnade på 
var och varannan vägg när den kom. Det är 
en kulör som ger lugn och harmoni, vilket 
känns lika rätt år 2020 som 2001 när den 
lanserades. 

Hållbara och tidlösa är även 1 Kalk (2004), 
4 Krita (2006) och 813 Fjäder (2007). 
10 Chicken Coop (2010), 717 Mortel (2016) 
och 718 Chianti (2016) fungerar lika bra på 
väggen som på en möbel man vill ska få ta 
plats. 

Samtliga kulörer i ad.2020 kan brytas i Pash-
mina för väggar som ger en jämn yta och 
levande kulöråtergivning. Alla kulörer kan 
även brytas i Servalac Finess för snickerier, 
möbler och element.

Nocturne Special Edition
Boråstapeter lanserar äntligen Noc-
turne i nya färgställningar. Det äls-
kade mönstret från Borås tapeters 
arkiv är varsamt upp daterat av vår 
designstudio och i samarbete  
med Emily Slotte och Malin  
Persson lanserar vi nu tre  
blivande klassiker med  
tidlös charm i trendsäkra  
toner av grönt, vinrött  
och beige.

Alcro ad.2020

Pumpbar 
grovavjämning 
för tjocka skikt 
från Bostik
Bostik 1015 Dry Flow är en 
cementbaserad pumpbar grov-
avjämningsmassa som är nor-
maltorkande med självtorkande 
egenskaper. Produkten är 
avsedd för mycket tjocka skikt 
(10–100 mm) och passar 
utmärkt inomhus som underlag 
till klinker eller lös lagd parkett i 
bostäder, kontor med mera.



Garmin lanserar Instinct Tactical Edition, en robust smartwatch med GPS för utom-
husbruk med taktiska funktioner i två färgvarianter: Black och Coyote Tan.

Instinct Tactical Edition är full med funktioner för navigering och träning. Oavsett om 
det gäller camping, träning eller dagliga aktiviteter, håller Instinct Tactical Edition 
bland annat koll på puls, steg, tillryggalagt avstånd och förbrända kalorier. Vandring, 
löpning, cykling, simning, 
kajakpaddling och skidåk-
ning är bara några av 
de aktiviteter som 
enheten stödjer. 
När den paras med 
en kompatibel 
smartphone kan 
du låta din telefon 
vara nedpackad 
och skyddad och 
få smartavise-
ringar som sms, 
e-postmedde-
landen och andra 
aviseringar direkt 
på handleden.

Den Gammalsvenska QuickUp kollektionen innehåller 15 olika 
mönsterbilder, varav två känns igen från tidigare Gammal-
svenska kollektionen på papperstapet. Tapeterna i Gammal-
svenska tapetkollektionen är unika av flera skäl. Mönster- 
bilderna är noggrant återskapade från gamla tapetfragment 
från olika tidsåldrar och stilar. Tapeter i nyrenässans, rokoko, 
gustaviansk och allmogestil finns representerade tillsammans 
med olika jugendstilar.

Gammalsvenska från Duro

Garmin® presenterar Instinct™ Tactical Edition

Anza slipverktyg 
finns nu med 
kardborreplatta
Anzas slipverktyg i sig behöver ingen 
närmare presentation men den uppdate-
rade kardborre-plattan ger helt nya förut-
sättningar. Nu kan du enkelt fästa slip-
papper med kardborrefästning på plattan 
samt andra produkter så som Anzas 
engångstvätt och mikrofiberduk. Genom 
att fästa slippappret på kardborreplattan 
undviker du att slipa på närliggande vägg. 
Handta get kan justeras, låsas och mon-
teras på förlängningsskaft.
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produktnytt

Makita lanserar lätt 
och kompakt maskin
DF033D är utrustad 
med LED-belysning, 
vilket ger god sikt 
på arbetsstycket, 
maskinen har även 
en rotationskopplare till 
höger/vänster. Det smala 
och konturformade hand-
taget med räfflad gummi-
grepp gör maskinen smidigt 
att använda. Det ingår 
även en 1/4 bitsfäste. 

Maskinen har ett 
skyddssystem som 
förlänger batteriets 
livslängd genom att stänga 
av maskinen när batterinivån blir för 
låg. Hållbart växelhus av metall ger 
lång livslängd. Max vridmoment 30/14 
Nm. Levereras med två 2,0 Ah batterier 
med 70 min laddningstid, laddare samt 
väska.

Fristads Green
Fristads Green är världens första kläd-
kollektion med miljövarudeklarationen 
EPD, som visar plaggens 
totala miljö påverkan ur ett 
livscykelperspektiv.

Kollektionen Fristads 
Green för hantverkare 
består inledningsvis av 
byxor, två jackor och 
en t-shirt. Plaggen 
har genomgått en 
livscykelanalys 
och fått miljövaru-
deklarationen 
Environmental 
Product Declara-
tion, EPD. I dag 
används EPD 
inom till 
exempel bygg-
sektorn, men har 
aldrig tidigare appli-
cerats på kläder.

Plaggen i kollek-
tionen Fristads 
Green har skapats 
med en process 
som minimerar 
användningen av 
material, energi och 
transporter.

Den perfekta klingan för batterisågen
FleXXtra lanserar en 24-tänders universell cirkelsågklinga 
för trä och board som är speciellt anpassad för batteri-
sågar. Det smala stambladet är teflonbehandlat för 
avsevärd minskad friktion mot arbetsstycket. De 
endast 1,5 mm breda tänderna med tandvinkel 15 
grader ger en högpresterande universalklinga som 
svarar upp till kraven för batteridrivna sågar.

Midbec lanserar Tropics
Tapetkollektionen Tropics tar dig djupt in i de 
frodiga tropiska skogarna där exotiska fåglar 
som papegojor och kolibri skymtar högt upp 
bland trädkronornas tak och stora kattdjur 
smyger ljudlöst fram i den täta vegetationen. 
Även skogens levande färger får ta plats i 
kollektionens färgpalett i mjuka dämpade 
utföranden. Fina enfärgade tapeter med 
linneytor kompletterar kollektionens mönst-
rade tapeter.

Svanenmärkt akrylfog 
från Relektas 
Med 101 Akryl Eco lanserar Relekta en miljövänlig 
akrylbaserad målarfog som är Relektas första 
Svanenmärkta akrylfog och som uppfyller 
emissionskraven i BREEAM-NOR.

– Vi är stolta över att kunna lansera våran första 
akrylfog med Svanenmärkning. 101 Akryl Eco är 
den mest miljövänliga akrylfog på marknaden, med 
alla de kvaliteter som man kan förvänta sig av en 
akrylbaserad målarfog, säger Relektas kategori-
chef Lars Petter Bjaaland. 101 Akryl Eco är avsedd 
för användning inomhus, främst till interiör- och 
akustikfogar runt listverk samt för tätning av hål, 
skarvar och sprickor. Den är elastisk (10 %), 
UV-beständig och kan övermålas efter bara 
20 minuter. Förutom Svanenmärkningen uppfyller 
den klassificeringen M1 som är marknadens 
strängaste krav för luftkvalitet inomhus. 



 MÅLARMÄSTAREN 6/2019    35

Tranquil Dawn – årets kulör från Nordsjö
Tranquil Dawn är en kulör som fångar 
essensen av vad som är viktigt för oss 
människor när vi står inför nästa 
decennium. Tranquil Dawn är 
resultat av den trendforskning vi 
har genomfört med ett team av 
kulörexperter från hela världen.

Varje år samlar AkzoNobel specia-
lister på kulör och trender, ett team av 
internationella designers för att diskutera 
de globala trender som kommer att 
påverka oss inom den närmsta framtiden. 
De omvandlar dessa insikter till utveck-
lingen av årets kulör. Årets kulör är Tran-
quil Dawn, en mjuk och dämpad gröngrå 
kulör. En kulör som kompletteras av fyra 
vackra kulörpaletter som speglar de 
trender vi ser i vår omvärld. 

”Tranquil Dawn fångar vad som påverkar 
människan 2020, vad som gör oss 
mänskliga”, säger Heleen van Gent Chef 

för AkzoNobels globala estetiska center, 
som leder den årliga trendforskningen. 
”Kulören återspeglar himlens färger en 
tidig gryningsmorgon, längtan att vårda 
vårt innersta, det som gör oss till 
människor i den föränderliga värld vi lever 
i idag och den som 
väntar oss i fram-
tiden”, fortsätter 
Heleen. 

“Trendforskningen 
vi genomför inom 
AkzoNobel är 
anpassad för att 
kunna användas 
för alla våra bolag 
där det är av rele-
vans för deras 
produktutveckling. 
Våra designteam 
använder kun-

skapen till att ta fram kulörer för färg- och 
ytskydd inom våra olika segment som 
exempelvis inom industrisektorn, bilindu-
strin, elektronik, möbler och golv”, för-
klarar David Menko, AkzoNobel’s Chief 
Marketing Officer.

Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

Apple Watch Series 5
Nya Apple Watch Series 5 har en Always-On Retina-skärm som 
aldrig sover, så det är enkelt att kolla klockan och annan viktig 
information utan att lyfta armen eller trycka på skärmen. Med 
nya platsfunktioner, från inbyggd kompass till aktuell altitud, är 
det enklare för användarna att hålla kursen i vardagen. Med 
internationella nödsamtal kan användarna ringa nödsamtal 
direkt från Apple Watch i fler än 150 länder, även utan iPhone i 
närheten. Apple Watch Series 5 finns i fler material, bland annat 
aluminium, rostfritt stål, keramik och nyheten titan. Med kraften 
i watchOS 6 i kombination med nya funktioner, bland annat 
Cykelkoll, appen Buller och aktivitetstrender, kan användarna ta 
kontroll över sin hälsa och träning.

Nya Galaxy Watch 
Active2
Samsung Galaxy Watch Active2 är 
utvecklad för att passa användarens 
personliga stil och kommer därför i två 
olika storlekar, 40 eller 44 mm och i tre 
olika färger, alla i rostfritt stål. Smart-
klockan är kompatibel med både Android 
och iOS och har en ny digital roterande 
boettring för en intuitiv användarupple-
velse. Fler träningsformer än någonsin 
kan registreras och den nya smart-
klockan erbjuder också smartare sömn- 
och stressregistrering samt en inbyggd 
löpningscoach. Partnerskap med bland 
annat Spotify och Under Armour 
möjliggör roligare och bättre träning och 
välmående.
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eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08347690  

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

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

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
®

BANBRYTANDE 
SPRUTTEKNIK
Ny generation av Airless 
pistoler från WAGNER -  
ergonomisk och slitstark

S/V:  Stefan Johansson  0723-232 376 
N/Ö:  Anders Bergstedt  0733-442 455

wagner-group.com

Effektiv  
marknadsföring

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

Effektiv  
marknadsföring

Ring 08-34 76 90 eller skicka mejl till  
per @ malarmastaren.se
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

MMÅÅLLAARREE!!
VVaarr  rräädddd  oomm  ddiinn  hhäällssaa!!
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

Vid första beställningen får du

en box gratis (25-pack)

kontakt@nils-magnus.se
www.nils-magnus.se

•  Ny lättanvänd box! 
•  Bättre dammsugsupptagning 
• Tjockare velcro

Superpad P original 225 mm
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MADE IN THE USAMADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

BYGGDA FÖR ATT PRESTERA. 
BYGGDA FÖR ATT HÅLLA.
PROFFSUTRUSTNING FÖR SPRUTMÅLNING

Distributed by 

Tel 08-88 56 80  •  www.greiffab.se

Finns även i utvalda butiker  
hos våra partners

Greiff helsida september 2019.indd   1 2019-08-26   14:53



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


