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ENKLA STEG
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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
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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 
1 vecka 6 vecka 9 
2 vecka 13 vecka 16 
3 vecka 20 vecka 23
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Tapetkollektion Lotus från Midbec, som vi 
presenterar på produktnytt, innehåller harmo-
niska färgkombinationer som är tänkta att ge 
energi. I detta nummer gör vi också en djup-
dykning i de förändrade ägarstrukturerna i 
branschen. 
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Nu kan vi summera alla höstens årsmöten som ägt rum i våra regioner, där 
förtroendevalda representanter valts in, som upptakten till Måleriföreta-
gens fjärde kongress. Det har varit en positiv höst med fysiska möten där 
vi haft möjlighet att åter träffas och utbyta erfarenheter med trevlig social 

samvaro.

Trots en intensiv höst med cementkris, osäkert politiskt läge och ett antal tvister 
där vi fortsatt står upp för våra medlemsföretags rättigheter, så blickar vi alltjämt 
framåt med en positiv ansats. Det är stundande gymnasieval där kommande med-
arbetare förhoppningsvis ser en framtid i måleribranschen och därmed väljer en 
yrkesinriktad utbildning.

Kompetensförsörjningsfrågan är fortsatt i fokus och vi behöver vässa oss ytter-
ligare för att locka fler ungdomar till måleribranschen och hela bygg- och anlägg-
ningssektorn. Det finns en ljus framtid för ungdomar som väljer att utbilda sig till 
målare och kanske i förlängningen bli egna företagare och vara en del av en bransch i 
förändring och utveckling.

Måleriföretagen har sedan ett antal år drivit en fokuserad och målinriktad 
förändringsprocess där vi fortsätter att renodla vår verksamhet för att skapa en 
bransch- och arbetsgivarorganisation som möter de krav våra medlemsföretag ställer. 
Det handlar om att ha ett kontinuerligt fokus på en stark kompetensbas inom våra 
kärnområden; rådgivning och förhandling inom arbetsrätt, stöd i utbildningsfrågor 
och kompetensförsörjning, relevanta utbildningar till våra medlemmar samt en 
effektiv kommunikation. Vi har även skapat en samlad funktion inom ramen för 
branschutveckling där vi löpande följer branschens utveckling med nyckeltal som vi 
kommunicerar med våra medlemsföretag.

Vår vision om att bli en av Sveriges bästa bransch- och arbetsgivarorganisationer är 
fortsatt högst närvarande, levande och ger oss inspiration i vårt fortsatta arbete.

Vi fortsätter också vårt viktiga arbete med att rekrytera fler medlemsföretag där vi 
ökar vår medlemsstock och ser fram emot att välkomna fler nya medlemmar under 
2022. Det ska inte vara ett alternativ att stå utanför Måleriföretagen när man driver 
ett professionellt måleriföretag i Sverige 2022.

Nu ser vi en kommande jul inom kort och jag vill passa på att redan nu skicka en 
varm julhälsning till alla som bidrar till att vår fantastiska måleribransch är vad 
den är. Vi är många som bidrar och det är bara genom att skapa ännu bättre förut-
sättningar som vi också kan växa, utvecklas och ta oss själva till nya höjder in i en 
spännande framtid.

Jag hoppas att vi ses på kongressen i januari 2022 och önskar er alla en riktigt god 
jul och ett gott nytt år!

Efter höstens regionala års-
möten stundar kongressen 
– alla blickar riktas framåt i en måleribransch under förändring

PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige



Gör skillnad med 
Milltex Nejd

En färg som gör skillnad! 
Upptäck Milltex Nejd på våra Alcro Pro Centers eller hos 

din närmaste återförsäljare. Läs mer på alcro.se/pro. 

Nyhet!

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

Vår miljöanpassade förpackning är tillverkad till 90% av återvunnen plast 
med avseende på burken.
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Stenastiftelsen finansierar 
storskalig muralmålning 

Ett tidigare verk av Max Sansing.

Ett nytt konstprojekt i samband med 
Göteborgs 400-årsfirande kan nu 
 presenteras. Tack vare ett stöd på 
200 000 kronor från Stenastiftelsen till 
gatukonstorganisationen Artscape 
gjorde konstnären Max Sansing från 
Chicago, i slutet av september en mural-
målning på Sjumilahallen på Friskväders- 
torget i Biskopsgården.

Hur länge konstverken blir kvar är upp 
till fastighetsägarna. De målningar som 
uppförs nu ska hålla i tjugo år utan 
något underhåll.

Övriga samarbetspartners som gör 
väggen vid Sjumilahallen möjlig är 
Nordsjö Färg och Stavdal Lift.

Byggsektorns författningar för 2021/2022
Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år 
och redovisar ett brett urval av de författningstexter som 
berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. 
Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några 
få undantag i sin helhet.

Boken inleds med en läsanvisning samt en kort redo-
görelse som sätter bestämmelserna i ett juridiskt 
 sammanhang.

Texterna i denna utgåva är giltiga från 1 juli 2021, 
men även beslutade författningsändringar med senare 
ikraftträdande finns med.

Regeringen 
satsar på yrkes-
utbildning
I ett nytt förslag presenterar regeringen 
flera åtgärder som är tänkta att stärka 
den svenska arbetsmarknaden. Bland 
annat handlar det om att utöka yrkesut-
bildningen på gymnasiet och bättre 
matcha utbildning med den kompetens 
som näringslivet efterfrågar. I en artikel 
som publiceras av Svenskt Näringsliv 
sammanfattas förslaget som att tyngd-
punkten på förslaget berör utbildning 
och kompetens och ligger på att fler 
ska välja en yrkesutbildning på gymna-
siet för att möta det stora behovet av 
kompetens. För att planera och dimen-
sionera gymnasieutbildningen vill 
regeringen tillföra 33 miljoner kronor 
nästa år.

Dessutom vill regeringen att utbudet  
av utbildning i gymnasieskolan och den 
yrkesinriktade utbildningen inom 
komvux ska utgå från vad eleverna 
efterfrågar men också från hur 
kompetens behovet inom välfärd och 
näringsliv ser ut, och för att möta 
klimatomställningen.

Yrkeshögskolan föreslås också få 
100 miljoner kronor för att höja privata 
utbildningsanordnares ersättning per 
utbildningsplats som kompensation för 
att de måste betala moms, vilket inte 
offentliga utbildningsanordnare 
behöver göra.

Regeringen avsätter även 121 miljoner 
kronor för att stärka validering i kom-
muner och regioner och för att förlänga 
försöksverksamheten med validering 
inom kommunal vuxenutbildning.

Bruske och Karla 
gör cykelrum
Med hjälp av Karla design har Bruske 
måleri skapat konst och färgglädje i ett 
cykelrum hos sin ramavtalskund 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. 
Cyklar och lokala miljöer har gett inspira-
tion till det uppfräschade rummet.

Foto: P O Andersson

AKTUELLT



Ibland måste väggen tåla lite tuffare tag, under längre 
tid. Upptäck Dalapro Robust – ett färdigblandat, grått 
handspackel som ger extra hårdhet och slittålighet. 
Robust är ett smart och kostnadseffektivt val för dig 
som inte vill renovera lika ofta. Passar alla underlag 
och är perfekt i offentliga miljöer.

UPPTÄCK DALAPRO ROBUST  
– SPACKLET SOM HÅLLER LÄNGREDen 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

Byggfaktas Byggstartsindikator visar att byggstarterna av både 
bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka. På 
ett år, mellan oktober 2020 och oktober 2021, har byggstartsin-
dikatorn ökat med 28 procent för bostäder och 9 procent för 
övriga byggnader. Indikatorn signalerar en ökande nybyggnation, 
framför allt när det gäller bostäder, men ökningstakten har 
mattats något.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggna-
tionen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer 
utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av upp-
gifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de 

byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkost-
nader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med 
kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunk-
turen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader 
senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga 
nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infra-
struktur, steg under oktober med 0,7 procent, en liten nedgång 
från förra månaden då ökningen var 0,8 procent. Jämfört med 
samma månad i fjol var årstakten 11,4 procent, även det en 
liten nedgång jämfört med september.

Liten nedväxling men byggandet fortsätter öka
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Måleribranschen i 
strukturförändring

HG Handverksgruppen förvärvar flera måleriföretag
Efter att norska miljardbolaget 
Håndverksgruppen gjort sitt första 
förvärv i Sverige i våras kom nyligen 
nyheten om att de också köpt alla 
aktier i Trollhättanföretaget Paintab. 
Det är dock troligtvis inte slut med 
detta, utan fler diskussioner om 
uppköp pågår. 

– Det första förvärvet var Magnus 
 Målar’n i Borås och nu har de köpt 
 Paintab i Trollhättan, som är ett bolag 
med 20 anställda, berättar Patric Ljung-
berg, Företagsförmedlingen som varit 
rådgivare åt Paintab i affären.

Han beskriver den pågående ägarstruk-
turförändringen i måleribranschen genom 
att dra paralleller till utvecklingen i flera 
andra branscher.

– Tidigare har det varit andra 
branscher som vvs- och elinstallations-
sidan där små företag har köpts upp av 
stora drakar eller förvärvsbolag med 
kapital och intention att växa. De har 
konsoliderat marknaden för små och 
fragmentariska bolag för att sedan gå 
in på börsen. Nu har turen kommit till 
måleribranschen, förklarar han.

Håndverksgruppen började som en 
norsk medlemsorganisation och omsätter 
idag 2,6 miljarder kronor och har 1 600 
anställda i ett 60-tal bolag. Inför de 
svenska förvärven har dotterbolaget 
HG Handverksgruppen AB startats.

– Drivkraften bakom det här är att 

man ska växa och gemensamt med de för-
värvade bolagen göra en bra affär. Och 
för att det ska bli en bra affär måste man 
fortsätta att vara duktiga. Den dagen som 
man börsintroduceras så har även de som 
sålt sina bolag glädje av det, eftersom de 
är delägare.

Gällande den stora förvärvstrend som 
pågår just nu i måleribranschen, ser Patric 
Ljunggren att det finns ett flertal stora 
aktörer som visar intresse för den som är 
villig att sälja sitt bolag. 

– Där kommer jag och mina kollegor 
runt om i landet in. När det finns många 
intresserade köpare så krävs det en struk-
turerad process för att reda ut alla frågor 
och få rätt betalt, säger han.

Bolag som ingår i 
HG Handverksgruppen:
Magnus Målar’n i Borås

Paintab 
Patric Ljungberg, Företagsförmedlingen.

Under senaste året har det skett en del strukturella förändringar inom 
måleribranschen i Sverige. Redan tidigare har det  emellanåt hänt att stora 
bolag köpt upp mindre för att utöka sin kompetens eller kundstock. Men 
den utveckling som pågår nu liknar den som funnits i andra hantverksbran-
scher under en tid och det senaste året har ett 30-tal målerier bytt ägare 
och ingår numera i större ytskiktskoncerner.

Det började med att relativt nybildade Layer Group gjorde ett stort antal 
förvärv, till en början under namnet Nordic Surface Group, för att idag 
omfatta ett femtontal bolag inom ytskiktsbranschen. Vid årsskiftet köpte 
Storskogen Delér Måleri och äger därmed genom sitt dotterbolag Måla i 
Sverige, sjutton ytskiktsbolag. Storskogen består av närmare hundra 
affärsenheter med cirka 7 000 anställda. 

Under de senaste månaderna har dessutom två bolag sänt ut press-
meddelande om att de förvärvat ett flertal målerier var. Det ena är Novedo 
som idag har elva måleribolag och omsätter ungefär en miljard kronor.  
Det andra är norska miljardbolaget Håndverksgruppen som köpt de två 
svenska målerierna Paintab AB i Trollhättan och Magnus Målar’n i Borås. 

Enligt de företag Målarmästaren har pratat med pågår ytterligare  
diskussioner kring förvärv som inom kort kan bli offentliggjorda.
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Forts. på sidan 10

Måleribranschen i
strukturförändring

Novedo köper flera målerier
Efter sommaren har företagsgruppen 
Novedo köpt fyra måleribolag i 
Stockholms- och Norrköpingstrakten. 
 – Vi jobbar för att förena lönsamma 
bolag som leds av duktiga entrepre-
nörer, säger Per-Johan Dahlgren, vd 
för bolaget.

Under början av hösten meddelade före-
tagsgruppen Novedo att de har förvärvat 
såväl Kulturmålarna, Skanstulls Måleri, 
Timblads Måleri och Tyresö Målericen-
tral. 

– Vi förvärvar entreprenörsledda, 
lönsamma bolag inom service-, tjänste- 
och industribranschen och har idag elva 
bolag som omsätter ungefär en miljard 
kronor. Men ännu är vi inte nöjda utan 
vi vill växa och bli ännu större, berättar 
Per-Johan Dahlgren, vd för Novedo.

Han beskriver att företagsidén handlar 
om att bolagen som ingår i koncernen 
ska fortsätta drivas på samma sätt som 
tidigare, med samma ledning som tidi-

gare, för att behålla sina välfungerande 
verksamheter. De tidigare ägarna erbjuds 
också delägarskap i Novedo.

– Vi går inte in och ändrar något i 
bolagen, men kommer bistå i strategiska 
frågor så som affärsutveckling, digita-
lisering/hållbarhet och HR. Synergier i 
gruppen sker på affärsmässig grund och 
är på ”frivillig basis”.

Ett av de bolag som Novedo köpt är 
anrika Timblads Måleri som etablerades 

redan 1933. Timblads vd Arne Svensson 
säger i ett pressmeddelande:

– Branschen är i förändring och vår 
bedömning är att det är klokt att ingå 
i ett större sammanhang. Att Timblads 
nu ingår just i Novedo beror till stor 
del på att det innebär fortsatt frihet att 
driva bolaget vidare på samma sätt som 
tidigare.

Grundare av Novedo är serieentre-
prenören Saeid Esmaeilzadeh som bland 
annat är storägare i teknikkoncernen 
Sdiptech. 

Bolag som ingår i Novedo:
Kulturmålarna

Skanstulls Måleri

Timblads Måleri

Tyresö Målericentral AB

Per-Johan Dahlgren, vd för Novedo.

HELT ENKELT.
lomoquickwash.se

SNABBT REN.
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Måleribranschen i
strukturförändring

Storskogen satsar stort
Med 17 olika måleriföretag i sitt 
dotterbolag Måla i Sverige har 
investmentbolaget Storskogen 
snabbt blivit en stor aktör i måleri-
branschen. Vd Conny Endrell uteslu-
ter inte heller att koncernen kom-
mer växa till den dubbla storleken.

När Storskogen tidigare i höst börs-
introducerades, var det den tredje största 
introduktionen hittills i Sverige. Med 
grundaren David Kaplan, som även 
grundat Tradera, och investerare som 
Madeleine Olsson Eriksson, dotter till 
Stenaimperiets grundare, H&M:s ord-
förande Karl-Johan Persson och Peter 
”Poker” Wallenberg Jr i ryggen, så har de 
haft en raketartad utveckling på senare 
år, även om de varit verksamma sedan 
2012.

För två år sedan köpte Storskogen upp 
Måla i Sverige, som då hade nio dotter-
bolag vilka alla ägdes av Erlandssons 
bygg. Sedan dess har ytterligare ett antal 
bolag tillkommit och idag består familjen 
av 17 olika måleriföretag.

– Vi är fortfarande bara i startfasen. 
Så här långt har vi bara två anställda, 
en controller och en kalkylator. Men det 
kommer hända mycket framöver. Hittills 
har vi inte behövt leta efter bolag att 
förvärva, utan vi har blivit kontaktade. 
Målet är inte att nå en viss omsättnings-
nivå, men jag tror absolut att vi kan bli 
minst dubbelt så stora som idag, säger 
Conny Endrell, som även är vd på Siljen-
dahls måleri som ingår i koncernen.

Han beskriver en företagsidé som går 
ut på att varje bolag ska fortsätta drivas 
på samma sätt och i sin region, precis 
som tidigare, men med stöd uppifrån för 
att kunna utvecklas. 

– Vi ser gärna att företagen jobbar ihop 
och delar sin kompetens med varandra, 
men det finns inget som är tvingande 
kring det.

Snabb försäljning av Delér
Ett av de bolag som köpts under senaste 
året är Delér Måleri. Alexander Feldhoff, 
vd och tidigare delägare i Delér Måleri, 
beskriver en snabb försäljningsprocess.

– Vi fick kontakt under hösten 2020 
och i januari 2021 var affären klar. Jag 
har alltid tänkt att det är bättre att vara 
en liten del av något stort, än att vara 
”allt” i något som inte riktigt flyger, så jag 
kände att det här var en möjlighet som 
passade mig perfekt, förklarar han och 
fortsätter:

– Det är stora risker med att driva  
måleriföretag, ibland med små margina-
ler och mycket stress. Jag kände att det 
här var den strategiskt riktiga vägen att 
gå, att tillhöra något större.

En av fördelarna tycker han är det nät-
verk av kompetens som finns tillgängligt i 
koncernen och att det drivs av en profes-
sionell styrelse. Delér Måleri driver han 
och kollegorna dock vidare som tidigare 
med en stark ambition att behålla sin 
speciella känsla i företaget. 

– Jag har tänkt väldigt mycket på hur 
vi ska bevara företagskulturen i företaget, 
men vi fortsätter som tidigare med våra 
Delérdagar, julträffar och allt annat som 
gör att medarbetarna trivs, säger han.

Lo Bäcklinder

Conny Endrell, vd, Måla i Sverige samt  
vd för Siljendahls Måleri.

Alexander Feldhoff, vd, Delér Måleri.

Bolag som ingår i  
Måla i Sverige:
Måla i Skåne AB

Peter Nielsen Måleri AB

Kent Ohsol Målab Aktiebolag

MM Måleri Aktiebolag

ÅJ Måleri AB

Björsons Måleri Eftr.AB

P & A Måleri i Norrköping AB

Malmstens Måleri & Färgsättning AB

NP Måleri & Fastighetsservice AB

Deler Måleri Aktiebolag

Siljendahls Måleri Aktiebolag

Larsons Måleri i Umeå AB

Nymålat i Skellefteå AB

Skånska Tak Entreprenader AB

Thermo-Fasad Aktiebolag

Södermalms Glas & Fönsterrenovering AB

Stockholms Industri Golv AB
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Topplista: 

De mest aktiva måleriföretagen på projektmarknaden  
och byggprojekt som byggstartat 2019–2021
Nyligen publicerade Byggfakta för 
första gången en rankinglista med 
de mest aktiva måleriföretagen på 
projektmarknaden. Topplistan 
bygger på statistik hämtad från 
Byggfaktas databas och visar vilka 
målningsentreprenörer som varit 
mest aktiva på projektmarknaden 
B2B – på projekt som byggstartat 
under åren 2019 och 2021. I den 
mån det har varit möjligt att identi-
fiera de olika företagsgrupperingar-
na har de slagit ihop de måleriföre-
tag och arbetsställen som ingår i 
respektive koncern eller företags-
grupp där majoritets ägda måleriföre-
tag ingår.

Egentligen är landets största projekt-
databas relaterad till unika arbetsställen 
med de aktörer som anlitats, till exempel 
målningsentreprenörer. Men inför denna 

ranking har de valt att också identifiera 
och analysera vilka grupperingar av 
måleri företag som figurerar på projekt-
marknaden B2B. Av den anledningen 
saknas kanske vissa företagsnamn i 
listan, men det kan bero på att de finns 

inräknade under de företagsgrupperingar 
som identifierats.

Av de entreprenörer som inte ingår i 
någon företagsgrupp är L Olssons Måleri 
AB i Helsingborg den mest aktiva enligt 
statistiken från Byggfakta.

PLATS MÅLERIFÖRETAG/FÖRETAGSGRUPP ORT 
ANTAL 

PROJEKT

1 Sandå Sverige AB Flera 565

2 Layer Group* Flera 279

3 Måla i Sverige AB** Flera 224

4 Hagblomsgruppen AB*** Flera 155

5 Ivar Celander Aktiebolag**** Flera 108

6 L Olssons Måleri AB Helsingborg 51

7 Miljönären Måleri AB Flera 49

8 Alviks Måleri AB Bromma 47

9 Målerifirman Sture Persson AB Knislinge 45

10 Bröderna Thunströms Måleri AB Flera 42

11 Peder Johanssons Måleri AB Umeå 41

12 Sanfridssons Måleri AB Piteå 39

13 LP Måleri Flera 36

14 Willéns Måleri AB Kumla 33

15 Hedlundsgruppen i Väst AB Flera 32

16 Måleri & Kakel i Östergötland AB Linköping 32

17 Optimal Måleri Öresund AB Lund 30

18 Smålands Måleri AB Flera 30

19
ESE Bröderna Anderssons Måleri  
i Mölndal AB Kållered 29

20 Pelle Perssons Måleri i Lidköping AB Lidköping 28

21 Uddevallamålarna AB Uddevalla 28

22 Gustaf Dahlqvist Måleri AB Lund 27

23 L Magnussons Måleri i Hjo AB Hjo 25

24 Nordiska Ytskiktsbolaget AB Flera 25

25 KM Pavo Måleri AB Östersund 24

PLATS MÅLERIFÖRETAG/FÖRETAGSGRUPP ORT 
ANTAL 

PROJEKT

26 Olle Timblads Målerifirma AB Stockholm 24

27 7H Måleri & Entreprenad AB Borås 23

28
Magnus Johansson & Son Måleri  
i Borås AB Borås 23

29 Prima Målerientreprenad i Varberg AB Varberg 23

30 Fridströms Måleri AB Norrköping 22

31 Schööns Måleri AB Malmö 22

32 Hagfors Måleri RT AB Hagfors 21

33 Mästarna Vision AB Flera 21

34 Arlanda Måleri AB Uppsala 21

35 Lindbäcks Bygg AB Piteå 21

36 Carling Måleri AB Eskilstuna 20

37 MTT Forsberg Måleri i Örebro AB Örebro 20

38 Kvibergs Måleri & Entreprenad AB Sävedalen 19

39 Nordells Måleri & Dekor AB Piteå 19

40 Västerås Målerispectrum AB Västerås 19

*Exempel på måleriföretag som Byggfakta identifierat varit aktiva på projektmarknaden och vars projekt de räknat in i statistiken 
under Layer Group är: AB Ekladhs Måleri, Arne Lundquist Måleri AB, Bruske Måleri AB, Effektiv Måleri i Mölndal AB, Hållbart Måleri i 
Uppsala AB, KP Måleri AB, Krafft Måleri AB, MPA Måleri AB, Måleribolaget Entreprenad i Alingsås AB, Målerimetoder i Stockholm 
AB, Måleripartner i Helsingborg AB, P. Chr. Rusch & Son AB, Stoby Måleri AB, Vaksala Måleri AB m fl.

**Exempel på måleriföretag Byggfakta identifierat varit aktiva på projektmarknaden och vars projekt de räknat in i statistiken 
under Måla i Sverige AB är: Björsons Måleri Eftr AB, Bröderna Siljendahl Måleri AB, Delér Måleri AB, Kent Ohsol Målab AB, 
Malmstens Måleri & Färgsättning AB, MM Måleri AB, Måla i Skåne AB, NP Måleri & Fastighetsservice i Västerort AB, Nymålat i 
Skellefteå AB, P & A Måleri i Norrköping AB, ÅJ Måleri AB m fl.

***Exempel på måleriföretag Byggfakta identifierat varit aktiva på projektmarknaden och vars projekt de räknat in i statistiken 
under Hagblomsgruppen AB är: A Måleri & Golv i Uppland AB, AB Sture Larssons Måleri, Falköpings Måleri AB, Gullins Måleri 
& Golv AB, Hagbloms Måleri AB, Harryssons Golv & Måleri AB, Jämshögs Måleri AB, Lundblads Måleri AB, Måleribolaget i 
Karlshamn AB, Måleribolaget i Östergötland AB, NMB Måleribolag i Norrköping AB, Stenbergs Måleri i Jönköping AB, StenStures 
Måleri AB m fl.

****Exempel på måleriföretag Byggfakta identifierat varit aktiva på projektmarknaden och vars projekt de räknat in i statistiken 
under Ivar Celander Aktiebolag är: Celander Halland AB, Celander Skaraborg AB, Kent Adolfsson Måleri AB, Målericentralen i 
Celandergruppen AB, Målerifirman Ernst E Hansson AB, Ivar Celander Aktiebolag m fl.

Då det gäller företagsgruppen Layer så har det skett nya förvärv där under 2021 och alla bolag har inte ingått i koncern hela 
perioden. Det tillkom flera under mars 2021 men Byggfakta har valt att slå ihop dem med de bolag som just nu ingår i Layer och 
deras projekt under perioden. Precis i samband med publiceringen av denna ranking har dessutom fler förvärv skett där t ex även 
Larssons Måleri i Umeå numera ingår i Måla i Sverige AB.
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SBTI godkänner AkzoNobels hållbarhetsmål 
för att minska koldioxidutsläppen
AkzoNobels arbete med vetenskapligt baserade hållbarhetsmål har 
nu officiellt validerats och godkänts av Science Based Targets initia-
tive (SBTI). Godkännandet innebär att bolaget är det första bolaget 
inom färg- och ytbehandlingsindustrin som uppnått denna status för 
sitt hållbarhetsarbete.

– Vi är stolta över att vara det första bolaget inom vår industri som 
mottar SBTI:s godkännande för våra mål för att minska koldioxidut-
släppen. Det är en tydlig signal att vi menar allvar och vidtar starkare 
åtgärder för att kunna påverka klimatförändringarna. Det kommer 
också bidra till att öka vår innovationstakt genom hela värdekedjan 
tillsammans med våra kunder, kommenterar Thierry Vanlancker, 
företagets vd, utvecklingen.

Bolaget har följt upp SBTI:s godkännande genom att uppdatera målet 
för att minska koldioxidutsläppen från tidigare 42 procent (baslinjen 
år 2020) till 50 procent (baslinjen år 2018) för hela värdekedjan till år 
2030. Det innebär att målet nu ligger i linje med bolagets mål för att 
minska koldioxidutsläppen för den egna verksamheten och skärper 
ytterligare ambitionen för bolagets hållbarhetsarbete och visioner.

Lilla Bommen får färg
Som en del av Sätt Färg på Göteborgs 21 kilo-
meter långa konstutställning har pelarna in till en 
av Castellums fastigheter på Lilla Bommen för-
setts med konstverk. Samtidigt får unga en chans 
att ta sig in i byggbranschen.

– Det är ett sätt för oss som fastighetsbolag att 
bidra till hållbar utveckling på flera sätt, säger 
Hans-Emil Lundquist, affärsområdeschef på Cas-
tellum Region Väst.

Det är totalt fyra pelare vid Beyers Blommor på 
Lilla Bommen 6 som utsmyckats av Göte-
borgskonstnären Alexandra Severinsson med hjälp 
av Jonatan och Alex, två ungdomar från organisa-
tionen Sätt färg på Göteborg.

– Under tiden vi målade fick vi många positiva 
kommentarer från både förbipasserande och de 
som arbetar i området som uppskattat målning-
arna. Jag hoppas att dessa pelare kan leda till mer 
konst i området, säger konstnären Alexandra 
Severinsson som designat och arbetslett utsmyck-
ningen.

Svenska experter  
på Yrkes-EM
Yrkes-EM gick av stapeln i Graz, 
Öster rike den 22 till 26 september. 
Denna gång var inga svenska täv-
landen på plats, men väl delegater, 
chefs- och vice chefsexperter för att 
säkerställa en kvalitativ tävling som 
möjligt. För Yrkeslandslaget blir 
nästa tävling Yrkes-VM i Shanghai 
2022. Yrkes-SM planeras äga rum 
10–12 maj på Arenastaden i Växjö.

Ny projektledare till WorldSkills Sweden
Björn Nilsson, målerilärare och tidigare 
coach för Målerilandslaget, är nytt till-
skott till teamet på WorldSkills Sweden. 
Björn har arbetat som yrkeslärare i 19 år 
och har en stor erfarenhet av yrkesutbild-
ning och skola. Han har dessutom varit 
djupt involverad i tävlingsgrenen ”Måleri” 
och medverkat som expert under ett 
flertal yrkestävlingar både nationellt och 
internationellt. Björn kommer att verka 
som projektledare med ansvar för bland 
annat initiativet Yrkeskampen och för 
gymnasiemässor.

– Det känns jättespännande och roligt att 
få bidra med min kunskap och erfarenhet 
kring yrkesutbildning och skola. Att få fler 
unga att välja en yrkesutbildning är viktigt 
och en förutsättning för en hållbar 
framtid, säger han.
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Äntligen dags 
för Måleri-SM
Den 10 till 12 maj 2022 avgörs vem som är Sveriges bästa unga målare 
på Arenastaden i Växjö. Då tävlar äntligen gräddan av de ungdomar som 
ansökt om att få visa sina talanger framför domarna. 

Under de senaste två åren 
har pandemi restriktioner 
i samhället gjort att täv-
landet inom såväl idrott 
som yrkes kunskaper 
till stor del har legat på 
is. Både den planerade 
EM-tävlingen i Graz, 
Österrike som skulle ha 
ägt rum i januari 2021 
och VM-tävlingen i 
Worldskills i Shanghai 
i september 2021 sköts 
upp, liksom SM i måleri som också flyt-
tats fram flera gånger. Nu ser det dock 
ut som om tävlandet kan bli verklighet 
igen och planerandet för Yrkes-SM är i 
full gång.

– Måleribranschen är i ett stort behov 
av nya kompetenta medarbetare. Vi vill 
genom vår tävlingsverksamhet utmana 
unga målare att visa upp sitt yrkeskun-
nande. Genom tävlingarna hoppas vi 
få fler ungdomar att söka måleriutbild-
ningen och sedan få jobb i vår bransch. 

Vi hoppas också kunna 
visa att det finns stora kar-
riärmöjligheter när de har 
kommit in i yrket, säger 
Jonas Lindberg, kanslichef 
på måleribranschens 
Yrkesnämnd (MYN).

Fram till den 30 
november kunde landets 
elever som läser bygg- och 
anläggningprogrammets 
måleriinriktning och 
måleriföretagens lär-

lingar som är max 21 år, ansöka om 
att få komma till castingmomentet. 
Ansökningarna gjordes genom att den 
tävlande spelade in en max tre minuter 
lång video där man berättar om sig 
själv och varför man är lämpad att bli 
Sveriges bästa unga målare. Av dessa 
väljs sedan ett antal sökanden ut som 
får delta i castingen som hålls 3 februari 
på Gymnasieskolan Vipan i Lund. 
Där kommer nio kandidater sållas 
fram och det är dessa som sedan tävlar 
om den ärbara titeln i momenten fri 
dekorationsmålning, tapetsering, färg-
nyansering och bildöverföring i Växjö 
10–12 maj. De tävlande som levererar 
de tre bästa resultaten bildar Sveriges 
Måleri landslag och en av dessa får 
sedan möjligheten att tävla i Euroskills 
i S:t Petersburg 2023 samt i Worldskills 
i Lyon 2024.

Efter de senaste två årens torka inom 
yrkestävlandet hoppas nu branschen på 
att återigen kunna erbjuda landets unga 
talanger en arena där de får glänsa med 
sina kunskaper.

– Vi tycker att det är dags att ge en 
plattform till alla fantastiska talanger 
som vågar synas, säger Jonas Lindberg.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Art Arbsuwan:  
”Man växer både 
som person och 
yrkesmänniska”
En av dem som har stor erfarenhet 
från tävlandet i måleri är Art Arbsu-
wan som tävlat både i SM och som 
yrkeslandslagsmedlem i Euroskills i 
Budapest 2018. Till vardags arbetar 
Art som målare och dekorationsmå-
lare på BW Måleri i Sundsvall.

Hej Art, vad skulle du vilja säga till 
den som funderar på att söka till SM i 
måleri?
– Jag uppmanar till att man ska prova, 
man förlorar ingenting. Man kommer 
garanterat växa både som person och 
som yrkesmänniska, det har jag gjort. För 
min egen del har jag gjort en personlig 
utveckling på många sätt under de år som 
jag tävlat.

Vad tycker du var det bästa med 
 tävlandet?
– Framför allt var det väldigt roligt att 
komma iväg och träffa alla duktiga unga 
målare och andra skickliga yrkespersoner 
i landslaget. Jag fick också inblick i hur de 
andra yrkena jobbar och lärde mig mycket.

Hur utvecklades du som målare?
– När det gäller planeringen av arbetet 
lärde jag mig jättemycket om hur jag ska 
jobba smartare. Likaså fick jag med mig 
många specialtekniker och kunskapen 
om att det inte bara finns ett rätt sätt att 
lösa en utmaning.

Kommer du och tittar när SM äger rum i 
Växjö i maj?
– Det tror jag absolut. Det skulle vara så 
roligt att få se de tävlande utan att själv 
behöva känna pressen på att prestera.
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Liksom för så många andra i bran-
schen, började Jonny Hultquists 
intresse för yrket med den stora 
tillfredsställelsen i att se de fina 
resultaten. Nu driver han eget sedan 
tio år och får det ena prestigefyllda 
måleriuppdraget efter det andra.

– Jag gillade själva inredningsdelen av 
jobbet och ville få möjlighet att utveckla 
den delen. Jag ville också få chansen att 
forma mitt arbete på mitt eget sätt och 
därför startade jag eget efter att ha varit 
anställd under några år, berättar Jonny 
Hultquist, Stockholms innerstads måleri 
och inredning AB.

Så med erfarenhet från lärlingstid och 
som anställd hos Hantverkshuset Öster-
malm bestämde han sig för att starta en 

enskild firma, som snabbt övergick till 
ett aktiebolag och därefter har han inte 
behövt leta efter jobb. Med undantag för 
en kort period i början av pandemin, då 
många planerade restaurangjobb lades 
på is, har han haft fullt upp. Efter två år 
anställde han sin första målare och idag 
har han tre anställda samt samarbetar 
med många andra företag.

Många av de uppdrag som Jonny och 
hans anställda åtar sig är restaurangked-
jor och butiker. Nyligen målade de den 
exklusiva Louis Vuitton-butiken på Birger 
Jarlsgatan i Stockholm och konceptbuti-
ken Sleepacy på Norrlandsgatan i samma 
stad. Flera av kedjan Pinchos restauranger 
får med jämna mellanrum en ansiktslyft-
ning av Stockholm innerstads måleri och 
inredning och även butikskedjan Lindex.

Fakta
Namn: Jonny Hultquist

Bakgrund: Traditionellt utbildad målare.

Bästa med måleribranschen: Kreativi-
teten och att se det färdiga resultatet.

Favoritverktyg: iPad, från den kan jag 
sköta hela företaget vart som helst 
ifrån.

Fritidsintressen: Jag har väldigt lite 
fritid men när jag väl är ledig så tycker 
jag om att umgås med min fru och våra 
djur eller lyssna på ljudböcker. Jag 
tycker också att det är spännande att 
följa med i vad som händer på börsen.

De slår hål på fördomar om hantverkare

Företaget har målat många exklusiva 
restaurang- och butiksmiljöer.  
Foto: Privat.
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– Vi gör också jobb i en hel del lägen-
heter i den dyrare kategorin och på 
exklusiva adresser.

Det som är gemensamt för butiks- och 
restaurangjobben är ofta att de är präg-
lade av stor stress och höga krav på att 
allt flyter utan problem. Ofta har man 
kort tid på sig att färdigställa ett arbete 
för att verksamheten ska kunna öppna så 
fort som möjligt.

– Det är många yrkesgrupper som är 
på plats samtidigt och det krävs att alla 
är fokuserade på helheten och hjälps åt. 
Det funkar nästan alltid bra, men det 
har också hänt att vi har avslutat samar-
betet med vissa kunder när det blivit för 
mycket strul.

Jonny sätter stor heder i att han och 
medarbetarna ska bära sig föredömligt 
åt på sina arbetsplatser och tillsammans 
försöker de slå hål på de fördomar som 
kan finnas kring hantverkare.

– Jag har en helt fantastisk personal 
och vi har väldigt fin sammanhållning, 

det är en av anledningarna till att före-
taget har gått så bra. Mina medarbetare 
är väldigt självgående och jag har inga 
synpunkter på hur de planerar sina jobb, 
så länge allt flyter på.

När Jonny blickar mot framtiden ser 
han en bransch i förändring, främst när 
det gäller den ökande prispressen, även 
om han tror att den nisch som hans före-
tag verkar i är förhållandevis förskonad. 
Där är kvaliteten på arbetena och att allt 
löper friktionsfritt, av större betydelse. 
När det gäller produktutvecklingen gläds 
han åt att hållbarhet och miljö är viktiga 
faktorer, då han själv värderar dem högt. 
Även när det gäller det egna företaget ser 
han gärna en vidareutveckling och kan 
även tänka sig att växa.

– Vi skulle nog behöva ha någon 
målare till, men jag forcerar inte utveck-
lingen utan tar det som det kommer och 
tar försiktiga steg.

Text: Lo Bäcklinder

De slår hål på fördomar om hantverkare

MÄSTER SUPERIOR 
FOR BETTER RESULTS

WWW.MASTER.NU

MAX
BLUE

ICE
BLUE

BLOND

FSC® – CERTIFIERAT TRÄ
HANDTAG, BOKTRÄ FRÅN SUPERIOR NIVÅ

UNIKA PENSLAR MED    
  UNIK BORST FÖR  
    UNIKA SYFTEN 
         HÖGRE SLITSTYRKA
                    HÖGRE PRESTANDA
                    BÄTTRE ERGONOMI
                    MILJÖCERTIFIERAD
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Katarina backade 
tillbaka till penslarna
Efter 22 år som säljare i måleributik 
gick Katarina Östlund i Skellefteå 
tillbaka till att själv hålla i penslar-
na. Nu har hon full orderbok utan att 
ha marknadsfört sig och trivs med 
att vara tillbaka som målare.

Om man ska hälsa på Katarina Östlund 
på jobbet får man vara beredd på att åka 
en bit. När Målarmästaren ska träffa 
henne befinner hon sig i Finnträsk som 
är beläget 7 mil utanför Skellefteå där 
hon bor och har sätet för sitt nystartade 
företag Katarinas Måleri. Denna dag är 
hon fullt sysselsatt med invändig målning 
av ett garage.

– Det tar lite tid att få upp tempot, 
men det är väldigt roligt att vara igång 
igen. Det är särskilt härligt att jobba med 
händerna och att få träffa mina kunder, 
skrattar hon.

Och skrattar det gör hon mest hela 
tiden. På sin hemsida antyder hon att hon 
kan vara Norrlands gladaste målare och 
kanske är det så. Inget verkar vara omöj-
ligt och de problem som uppstår de löser 
hon efter hand.

Tidigare butikschef
Men för ett par år sedan trodde hon inte 
att hon själv skulle tillbaka till att han-
tera spackelspadar, penslar och tapeter. 
Då var hon butikschef för en färgbutik i 
Skellefteå och trivdes med såväl arbets-
uppgifter som kollegor. Butiken slogs 
dock igen, all personal blev uppsagd och 
i samband med det började Katarina 

fundera över om hon skulle gå tillbaka 
till där allting började.

– Nu hade jag kunskap om produk-
terna från måleriet och ville pröva mina 
talanger ute på fältet. Mina närmaste 
har stöttat mig i att börja måla igen från 
första stund, säger hon och fortsätter:

– Jag anmälde mig till nyföretagarcen-
trum i Skellefteå och de hjälpte mig att 
söka ett starta eget-bidrag för tolv måna-
der och det gjorde att jag vågade satsa på 
att dra igång. Det innebar att jag kunde 
få ett år på mig att jobba upp en buffert i 
företaget och skaffa mig den utrustning 
som jag behöver. 

Full orderbok
Hon hade dock inte behövt vara orolig 
för orderingången. Sedan 1 februari  
2021 har hon haft fullt i orderboken 
och förfrågningarna rullar in i lagom 
takt. Hon har inte gjort någon egentlig 
marknadsföring utan litar till mun till 
mun-metoden. Många kunder är sådana 
som hon känner sedan tidigare och med 
sitt stora nätverk sprider sig ryktet om 
Katarinas tjänster i regionen. 

– Nöjda kunder är bästa reklamen, 
säger hon med ett skratt innan hon fort-
sätter:

– Jag försöker att jobba så prestigelöst 
som det går och hjälper gärna till med 
färgsättning eller att komma med tips och 
ideér rent allmänt. Jag har ju stor kunskap 
om produkterna efter alla mina år i butik.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Fakta
Namn: Katarina Östlund

Bakgrund: 57 år, gift med Peter, tre 
vuxna grabbar och två barnbarn

Bäst med måleriet: Friheten

Favoritverktyg: Vinkelpensel

Intressen: Familjen, supbräda, 
 camping med hammock, naturen.

Oanad talang: Kan taekwondo
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Katarina backade 
tillbaka till penslarna

 
EN-KOMPONENTS 

GOLVFÄRG FÖR GARAGET
GARAGE • CARPORT • HEMMET • INDUSTRI 

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

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

Läs mer på hagmans.se
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Den 3 november var det äntligen dags för diplomsutdelning i Blå Hallen i Stockholms Stadshus då den fylldes av 
förväntansfulla hantverkare från hela landet. Förra året hölls utdelningen digitalt.

Årets utdelning av gesäll- och mästarbrev 
genomfördes traditionsenligt med pompa 
och ståt. Ambitionen att ge deltagarna 
ett minne för livet uppfylldes med råge 
och glädjande nog tycks intresset för 
gesällbrevet hålla i sig trots pandemin. 
Utmärkelsens betydelse som garant 
för kompetens och yrkesskicklighet 
anammas av allt fler. Stämningen i Blå 
Hallen var högtidlig och respekten för 
traditionen påtaglig. Kvällens konferen-
cier var Li Pamp. 

Gesäller och mästare tågade in till 
tonerna av Aida som framfördes av 
Stockholmspolisens musikkår. Även 
kören Happy Voices framförde tre sånger 
under kvällen.

Välkomsttalet hölls av Stefan Fritzdorf, 

ordförande för Stockholms Hantverks-
förening. Han ville påminna om att 
det är exakt 70 år sedan som det första 
gesällbrevet delades ut i stadshuset. Han 
slog även ett slag för hållbarhetstrenden 

som är på mångas läppar där inte minst 
hantverksyrkena har en viktig roll i att 
vårda och bevara genom att renovera och 
restaurera. Han delade även ut gesäll- och 
mästarbrev samt medaljer. 

Titeln Årets gesäll erövrades av Elhadji 
Ndiaye, verksam inom möbeltapetserar-
yrket. 

Viktoria Tiberg fick förtroendet att 
framföra Gesällernas obligatoriska 
tacktal. Hon representerade bagar- och 
konditoryrket.

För att göra extra festlig inramning av 
årets diplomutdelning bjöd Stockholms 
Hantverksförening efteråt på champagne 
och kanapéer vilket var väldigt uppskattat.

Text och foto:  
Per Hansson

Anton Sundqvist tog 
emot mästarbrevet.

Andreas Björk. Felicia Sjöberg. Filip Ignell. Jennifer Casemyr. Sophie Bratt.

Statistik
Gesäller målaryrket

Antal År

136* 2021

221 2020

218 2019

281 2018

289 2017

*Gäller till den 31/10

Mästare Målaryrket

Antal År

5* 2021

12 2020

18 2019

30 2018

24 2017

*Gäller till den 31/10

Högtidlig ceremoni  
för gesäller och mästare



 MÅLARMÄSTAREN 6/2021     23

FÖRETAG
ANTAL  

ANSTÄLLDA
ÅRSOMSÄTTNING  
(MILJONER KR)

TILLVÄXT  
2017–2020

Stefan Hellbergs Måleri, Söråker 15 12,5 269% 

Nordell’s Måleri & Dekor, Piteå 23 20,8 178%

Rollerboys Måleri, Göteborg 33 31,1 128%

Hallins Måleriservice, Jönköping 15 18,0 115%

Malmö Måleritjänst, Arlöv 28 22,4 119%

Tyresö Målericentral AB 25 39,2 109%

Norrlands Måleri, Piteå 19 12,9 109%

Rockneby Måleri, Kalmar 17 19,0 109%

Tyresö Målericentral åter utnämnt till Gasellföretag
Nyligen utnämndes för femte 
gången Tyresö Målericentral till 
Gasellföretag av Dagens industri. 
Enligt Fredrik Johansson som är 
verksamhetsansvarig, är hemlighet-
en att ha den bästa personalen.

Under de tio år som Tyresö Målericentral 
varit verksamma har utvecklingen varit 
raketartad. Ända sedan 2016 har de 
utnämnts till Gasellföretag varje år och 
förra året blev de dessutom Mästargasell, 
då de upprepat bedriften tre år i rad.

När företaget startades 2012 av 
Fredrik Johansson och Staffan Adermark 
var dock målsättningen att max ha tio 
anställda.

– Vårt fokus från början var att 
få ramavtal med allmännyttan så vi 
ISO-certifierade oss inom både miljö, 
arbetsmiljö och kvalitet redan 2014 
för att uppfylla kraven för att kunna 
få sådana uppdrag, berättar Fredrik 
Johansson.

Efter att företaget fick in sitt första 
ramavtal har det rullat på. Medarbetarna 
har blivit fler och fler och idag är det 
cirka 30 personer anställda.

– När Staffan gick i pension köpte 
Timblads Måleri först 25 procent av hans 
aktier och sedan ytterligare 25 procent 
året efter. Med de nya ägarna kom också 
uppskruvade ambitioner och möjligheter.

Frihet under ansvar är nyckelfaktor
Enligt Fredrik räcker det dock inte med 
stora ambitioner. Hemligheten ligger i att 
ha rätt medarbetare med sig.

– Vi har Stockholms bästa målare. De 
är duktiga yrkesmän, självgående och 
mycket serviceminded slår han fast och 
säger att frihet under ansvar och stort 
förtroende är några nyckelfaktorer som 

gör att de anställda trivs och växer i 
sina roller.

Nyligen fick företaget också nya ägare 
när Timblads Måleri köpte upp reste-
rande aktier i TYMC. Timblads Måleri 
köptes sedan i sin tur upp av Novedo. En 
förändring som Fredrik tycker har blivit 
positiv, även om den inte märks nämnvärt 
i det dagliga arbetet. 

– Vi arbetar på som vanligt. Den enda 
svårigheten som vi ser när det gäller att 
växa ytterligare, är att rekrytera.

Lo Bäcklinder

Fakta 
Gasellföretag:
I år rankade Dagens industri för tjugo-
andra året i följd Sveriges snabbast 
växande företag som samtidigt är 
lönsamma.

Kriterierna för att bli ett Gasellföretag:

En nettoomsättning som överstiger 
10 miljoner kronor, enligt den senaste 
årsredovisningen.

Minst tio anställda, enligt den senaste 
årsredovisningen.

Minst fördubblat sin omsättning, om 
man jämför det första och det senaste 
räkenskapsåret i den fyraåriga under-
sökningsperioden.

Ökat sin omsättning varje år de 
senaste tre åren.

Ett positivt samlat rörelseresultat för 
de fyra senaste räkenskapsåren.

I allt väsentligt vuxit organiskt, inte 
genom förvärv eller fusioner.

Sunda finanser.

Årets Gasellföretag

Jesper Kinnunen på Tyresö Måleri-
central har snart gjort färdigt alla 
målningsarbeten i renoveringen av 
Kvarteret Bonden i Trångsund.
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Försäkringsfokus är tänkt att ge kort 
fakta och information om mer eller 
mindre vanligt förekommande situationer 
som kan bli försäkringsärenden. Här kan 
även ges tips på vad måleriföretagare 
kan tänka på för att till exempel försöka 
undvika skador eller stölder. Informa-
tionen är enbart tips på hur man kan 
göra, den är inte någon personlig råd- 
givning eller rekommendation. Du som 
företagare måste alltid själv fatta beslut 
baserat på din situation.

För mer information eller om ni är intres-
serade av en offert på en försäkring:

Säkra Stenstaden AB, Växel:  
060-61 25 30 

E-post: stenstaden@sakra.se

FÖRSÄKRINGSFOKUS

Ansvarsskada
Om ni gör fel i arbetet som orsakar skada 
på beställarens egendom hjälper ansvars-
försäkringen till och skyddar företaget 
mot skadeståndsskyldighet. Skadan ska 
ha orsakats av vårdslöshet, försummelse 
eller slarv. Försäkringsbolaget hjälper till 
i hela processen och gör bedömningen en-
ligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. 

En ansvarsförsäkring omfattar inte 
själva felet i utfört arbete utan enbart de 
skador som kan uppstå som en följd av 
felet.

Det är väldigt viktigt att inte ta på 
sig något ansvar utan att alltid hänvisa 
till sin försäkring för att utreda skadan 
först. Tar du på dig ansvaret kan du bli 
skyldig att betala skadeståndet utan hjälp 
från försäkringen om försäkringsutred-
ningen visar att ni inte är ansvariga. Om 
försäkringsbolaget bedömer att du inte 
är ansvarig för en skada så betalas inte 
någon ersättning ut till skadelidande. 
Om du är ansvarig för skadan så betalas 
skadeståndet till beställaren av din 
ansvarsförsäkring. 

Vad ska du göra om du råkar ut för en 
ansvarsskada?

•  Dokumentera med foton, skisser, 
dagbok, vittnen med mera. 

•  Ta fram alla handlingar för entrepre-
naden samt andra avtal, mail, sms 
med mera. 

•  Anmäl till ditt försäkringsbolag och 
meddela även beställaren att anmäla 
till sitt försäkringsbolag. Det är den 
som äger egendomen som är ansvarig 
för återställandet. (Förutom under en-
treprenadtiden, då är du själv skyldig 
att återställa skadan för din entre-
prenaddel oavsett vem som orsakat 
skadan. Skadan regressas sedan mot 
skadevållare.)

•  Informera eventuella underentrepre-
nörer som även de anmäler till sitt 
försäkringsbolag. 

•  Ta inte på er ansvar eller betala ersätt-
ning. Försäkringsbolaget vill först ut-
reda vem som är ansvarig för skadan, 
om ni tagit på er ansvar redan från 
början försvårar det utredningen.

Ansvar inom försäkring omfattar flera 
olika moment, det räcker inte att bara ha 
en ansvarsförsäkring. Utan bedriver man 
entreprenadverksamhet bör man ha hela 
eller delar av nedan. Säkra hjälper dig 
gärna gå igenom just ditt skydd. 

Olika moment inom ansvarsförsäkring, 
som är viktiga att ha i sitt skydd
Ansvar för person- och sakskada – 
 Sedvanlig ansvarsförsäkring, grundför-
säkring. Avser de uppdrag man utför åt 
beställaren.
Entreprenadansvar – Avser att skydda 
värden i entreprenaden, exempelvis be-
fintlig egendom som tillhör beställaren, 
allriskförsäkring för de arbeten man 
utför med mera.
Miljöskada – Ersätter skada på omgiv-
ning, exempelvis färgstänk, brandrök på 
grannfastighet med mera.
Ren förmögenhetsskada – Ersätter 
ekonomisk skada som din kund kan bli 
drabbad av.
Åtkomstsförsäkring – Ersätter kostnader 
för att komma åt att reparera skada på 
grund av fel utförd entreprenad, exem-
pelvis om tätskick är fel och man får 
kostnader för att plocka ned plåtskiktet.
Konsultansvar – Om man i sin yrkesroll 
även jobbar som konsult mot kund och 
jobbar under ABK.
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SÅ KLART du har. Då vet du väl att det finns fler batteridrivna verktyg att välja 
mellan som hjälper dig under arbetsdagen?

Smarta verktyg utvecklas av FLEX kontinuerligt i kontakt med skickliga hantverkare 
som du. Det är proformance – det är FLEX. Välkommen till FLEX familjen. 

Målarmäst_21_halv_183x132mm.indd   3Målarmäst_21_halv_183x132mm.indd   3 2021-11-15   12:442021-11-15   12:44

Vi har tagit fram en mikrokurs om den ädla konsten att spackla. Den tar cirka 20 minuter  
att göra och du kan välja att göra den med mobil, surfplatta eller dator. Kursen görs i ditt 
eget tempo och du kan pausa när du vill .

När kursen är genomförd och du har minst 75 % rätt på frågorna får du ett fint Certifikat,  
en mobilladdare för flera enheter samt en chokladkaka som tack för ditt engagemang. 

Anmäl dig till kursen på: https://bit.ly/3rvmR8g
Eller skanna QR-koden.  
 
Lycka till! Vi hoppas att du får en rolig och lärorik  
spackelkurs.

Med vänliga hälsningar Dalapro®

LÄR DIG MER OM SPACKLING!  
GÅ VÅR DIGITALA MICROKURS

Vid frågor om innehållet kontakta 
Jenny Renstrand på Scanspac:  
jenny.renstrand@saint-gobain.com 
 
Om du har tekniska frågor om  
Moblrn-appen kontakta Supporten:  
support@moblrn.com
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        Sveriges framtidstro bygger på en grund av cement
Den 31 oktober 2021 skrev Måleriföreta-
gens vd Pontus Sjöstrand, tillsammans 
med andra företrädare för samhällsbygg-
nadssektorn, en debattartikel i Dagens 
industri om att cementkrisen riskerar att 
slå hårt mot flera olika branscher och 
hotar både klimatomställningen och 
tusentals jobb.

”Osäkerheten påverkar tusentals 
företag över hela Sverige, oräkneliga 
jobb och riskerar att skada svensk indu-

stri samt vår konkurrenskraft. Vårt bud-
skap är tydligt: Regeringen måste 
omedelbart fatta det nödvändiga reger-
ingsbeslutet.”

Debattartikeln skrevs av Måleriföre-
tagen tillsammans med Maskinentrepre-
nörerna, Byggmaterialindustrierna, 
Trä- och Möbelföretagen – TMF, Glas-
branschföreningen, Plåt & Ventföre-
tagen, SBMI – Sveriges Bergmaterial- 
industri samt Installatörsföretagen.

Äntligen!
Nu har Måleriföretagens regionala 
årsmöten genomförts runt om i 
landet och äntligen fick vi träffas 
igen! Måleriföretagens årsmöten 
runt om i regionerna är kanske 
medlemmarnas viktigaste möte. Där 
läggs grunden för vår verksamhet, 
för det är framför allt där som den 
enskilde medlemmen har möjlighet 
att diskutera verksamheten och 
påverka olika beslut. Dessutom är 
årsmötet en trevlig sammankomst 
för alla som är engagerade i måleri-
branschens framtid.

Under oktober och november har Tina 
Engelin, projektledare på Måleriföre-
tagen och den som samordnar de flesta 
årsmötena, haft fullt schema. Vilken har 
varit den största utmaningen i år?

– Det är nog att få så många med-
lemmar som möjligt att engagera sig i 
att komma, fånga intresset och skapa 
en nyfikenhet. När, var och innehåll är 
självklart viktiga delar då vi vill få alla 
att känna sig delaktiga och känna att 
man får ut något av mötet. En aktivitet i 
samband med årsmötet lockar ofta och 
det kan vara allt från goda middagar, 
föreläsningar eller annan underhållning. 
Det som har varit extra roligt i år är att 
vi kunnat ses efter släppta restriktioner, 
men också att vi sett lite nya ansikten i 
form av företag som varit medlemmar 
länge men inte tidigare deltagit och även 
nya medlemmar.
Måste man engagera sig aktivt om man 
går på ett årsmöte?
– Nej, absolut inte. Det är snarare ett bra 
sätt att lyssna, lära och bara umgås och 
nätverka.

Varför tycker du att medlemmarna ska 
delta vid årsmötena?
– Jag tycker absolut att man ska delta, 
ge det en chans. Det är en gång om året 
och den känsla av samhörighet och del-
aktighet ett årsmöte ger är värt varenda 
minut. Du får möjlighet att påverka och 
göra din röst hörd och vill du bara lyssna 
går det också alldeles utmärkt.
Vad tycker du är roligast med våra 
årsmöten?
– Att se drivet, engagemanget och viljan 
att påverka hos våra medlemmar och sen 
känslan av glädje och gemenskap – den 
är så häftig. Årsmötet är platsen där 
man inte är konkurrenter utan kollegor i 
branschen, en familjär känsla.

Tina Engelin, projektledare på Måleriföretagen.

KONGRESS 2022:

Tänk om vi 
måste tänka om
Kongressen är en speciell dag för 
medlemmarna i Måleriföretagen. 
Tina Engelin, projektledare på 
Måleriföretagen, är huvudansva-
rig för kongressen 2022.

Hur är det att planera ett sådant här 
stort event? 

– Jag tror att det är viktigt att ha 
en röd tråd i både planering och 
genomförande. Det ska vara en 
aha-upplevelse av både nytt och 
gammalt. Medlemmarna ska känna 
att de fått ut någonting av dagen, 
något de sen kan ha nytta av i sitt 
vardagliga arbete. Kongressdagen ska 
vara i stil och finess – precis som våra 
medlemmar.
Temat för kongressen 2022 är 
framtidens måleribransch. Vad kan 
medlemmarna förvänta sig?

– De kan förvänta sig en dag fylld av 
diskussioner, debatter, nya insikter och 
idéer där skratt och seriositet blandas. 
Allt vi gör är för medlemmarna och 
kongressen är deras dag. Att arrangera 
en kongress som tilltalar alla är svårt, 
speciellt när vi har så många lyckade 
kongresser i ryggen. Det innebär en 
stor press, samtidigt som vi måste 
blicka framåt och tänka nytt. 
Vad är det bästa med kongressen?

– Det bästa med kongressen är 
mötet med och mellan medlemmar. 
Att se deras engagemang och glädje. 
De livliga diskussionerna, känslan av 
samhörighet och den gemenskap som 
finns bland medlemmarna i Måleri-
företagen.

DEBATT
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Småföretagargruppen

En grupp med stort engagemang  
– som behöver dig!
Måleriföretagens Småföretagargrupp 
är föreningens forum för frågor som är 
viktiga för små medlemsföretag. Små-
företagargruppen, idag bestående av 16 
representanter från hela landet, träffas 
två gånger årligen och är en viktig grupp 
för Måleriföretagen. 

– En betydande del av Måleriföretagens 
medlemmar tillhör kategorin ”små före-
tag”. Det är också viktigt för organisa-
tionen att vi driver frågor som passar alla 
medlemsföretags behov, oavsett storlek 
på företaget eller om man har anställda. 
Småföretagargruppen är därför ett bra 
forum där dessa frågor kan diskuteras 
så att våra medlemstjänster blir så bra 
som möjligt, säger Jonas Lindberg som 
ansvarar för Småföretagargruppen hos 
Måleriföretagen. 

Gruppen diskuterar ofta väldigt pro-
duktionsnära frågor, som hantering och 
utveckling av olika produkter, hållbarhet 

och kvalitetsfrågor samt tjänster som 
förenklar en småföretagares vardag. 
Måleriföretagens olika rabattavtal är av 
stor betydelse och många av avtalen har 
sitt ursprung i diskussioner inom Småfö-
retagargruppen. 

Under Småföretagargruppen möte 
i oktober utvärderades den senaste 
tidens arbete och representanterna kan 
konstatera att Småföretagargruppen är 
ett mycket bra forum och att rätt frågor 
diskuteras, men – det regionala arbetet 
skulle kunna bli ännu bättre. Därför 
önskar representanterna i gruppen fler 
inspel från medlemmar i regionerna. Om 
du är intresserad av att bidra till gruppens 
arbete får du gärna höra av dig till någon 
av representanterna i Småföretagargrup-
pen. Kontaktuppgifter till din regions 
representanter finns på www.malerifore-
tagen.se/smaforetagargruppen.

Allt fler blir  
medlemmar
1.   Hur kommer det sig att du blivit  

medlem?

2.  Vad har du för förväntningar på  
medlemskapet?

Nya medlemmar i Måleriföretagen i Sverige
n Verticale Bygg & Design AB, Lund
n Ekebjörk Måleri AB, Härnösand
n Edins Måleri & Kakel AB, Hölö

Det här hittar du som medlem på webben 
Anbudsmallar

Blanketter för konsument-
entreprenader

3

3

Anställnings- och  
uppsägningsblanketter

Löneindex

3

3

Logotypen för Nöjd- 
Kund-Garanti

Aktuella rabattavtal 

3

3

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

3

Vill du bli medlem?
Gå in på maleriforetagen.se/blimedlem

Jonas Lindberg ansvarar för Småföretagar-
gruppen hos Måleriföretagen. 

GÖRAN EDIN 
Edins Måleri AB, Södertälje 

1.  – Jag har varit medlem för många år sen och nu börjat 
anställa lite personal igen. Då vill jag vara medlem i en 
organisation som jag vet fungerar bra.

2.  – Jag tycker att det är bra att ha dem i ryggen framöver.

Alla medlemmar i Måleriföretagen lämnar två 
års garanti till konsumenter vid utfört måleri-
arbete. Använd därför Nöjd-Kund-Garantin i din 

införsäljning till konsumenter, och det är ett bra 
argument till varför en konsument ska anlita just dig som 
medlem hos Måleriföretagen. 

Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens 
sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att 
understryka medlems företagens höga kvalitet. Läs mer 
om Nöjd-Kund-Garantin på vår webbplats.
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– Jag studerade målarlinjen på Gävle 
Praktiska Gymnasium. Sedan arbetade 
jag på ett företag i Gävle där jag även 
utförde min praktik. Jag sökte mig sedan 
till Uppsala och kom i kontakt med Al-
fred Holm Måleri. 

– Jag började då att arbeta som lärling 
och tog senare gesällbrevet. Det var 
under den här tiden jag insåg att det var 
roligt med ansvar och jag fick agera lite 
lagbas under vissa projekt. Senare fick 
jag frågan om att bli arbetsledare. Jag 
gillade utmaningen och ville utvecklas 
och gick då även kursen ”Projektledning i 
praktiken” hos Måleriföretagen i Sverige 
samtidigt som jag arbetade. Jag såg även 
till att bli Målarmästare där jag fick lära 
mig mer om projektekonomi och andra 
företagsfrågor. 

– När jag efter allt detta fick frågan om 
att bli projektledare på heltid tackade jag 
ja och idag trivs jag som fisken i vattnet 
med mitt arbete. 

Hur har din utbildning hjälpt dig att 
växa in i rollen du har nu?
– Utbildningen har givit mig de teoretiska 
bitar jag behöver ha med mig i arbetet. 
Sedan har jag alltid gillat att vara del-
aktig i alla delar av en process vilket har 
hjälpt mig ytterligare.

Vad är viktigt att kunna för att lyckas 
som projektledare?
– Det är att vara lyhörd och lyssna på hur 
de anställda vill ha det och hur de jobbar. 
Ju mer frihet de får desto bättre blir det 
tycker jag. Sedan tycker jag det är vik-
tigt att tilldela mycket ansvar också. Då 
arbetar målarna som bäst. 

Vad tycker du är det bästa med att 
arbeta som projektledare?
– Det är jätteroligt när allt fungerar men 
det är också väldigt roligt att lösa pro-
blem när de dyker upp, både själv och 
tillsammans med andra, för att få ihop 
olika pusselbitar när det behövs. 

Vad är den största utmaningen i ditt 
arbete?
– Man har ju alltid lite press på sig och 
jag måste se till att jag gör ett så bra jobb 
så att de som jag har hand om är nöjda 
och trivs på arbetet. 

Vilka möjligheter finns att utvecklas 
i sitt arbete när man är projektledare?
– Det är exempelvis att vidareutbilda sig 
ytterligare. Vi pratar om att jag ska gå en 
kalkylatorutbildning och bredda min roll 
ytterligare. 

Beskriv hur en arbetsdag kan se ut när 
man arbetar som projektledare?
– Jag tar exempelvis emot samtal från 
kunder, bokar in kundbesök, sätter igång 
nya jobb och visar målarna vad som ska 
göras, skickar offerter och planerar för 
veckan. Så det är ett väldigt varierande, 
roligt och fritt arbete på det sättet. 

Vilket råd skulle du ge en person som är 
intresserad av att bli projektledare?
– Är man intresserad och tror att man 
kommer att trivas i rollen så tror jag att 
man kommer greja det galant. Alla delar 
är inte roliga och man måste vara redo att 
tackla det. Det är också mycket ansvar på 
ens axlar och det måste man tycka om. 

Vad tycker du om måleribranschen? 
– Jag tycker att flera tjejer ska söka sig till 
måleribranschen och framförallt tycker 
jag att tjejer ska våga ta sig an ledande 
befattningar. Jag har alltid kämpat för att 
få fler tjejer till yrket och det finns många 
fördelar med att arbeta i den här bran-
schen. Jag upplever att det är bäst när det 
är en så jämn fördelning som möjligt på 
arbetsplatsen.

Faktaruta
Ålder: 28 år

Intressen: Umgås med vänner och familj.  
Vara i naturen och åka motorcykel!

Roll: Projektledare, Alfred Holm Måleri, Uppsala.

Det bästa med måleriyrket: När man ser skillnaden 
på ett objekt innan och efter att det blir klart. 

Sara Jensen 
om att vara 
projektledare 
inom måleri



Äldre som blivit lugnare och fått enklare att hitta. Det är några resultat som Midskogen Äldreboende i Luleå ser 
efter att boendet nyligen målats om enligt den senaste forskningens slutsatser kring målning av demensboenden. 
Det handlar bland annat om att skapa tydliga kontraster för att hjälpa de boende att hitta dörren till sitt rum samt 
att använda kulörer som är enkla för äldre ögon att se och som samtidigt skapar harmoni.

Midskogens avdelning för demensboende 
i Luleå är den avdelning i kommunen 
som tar emot de med svårast demens. 
Avdelningen har totalt tio platser och i 
dag bor åtta personer här. De senaste två 
veckorna har avdelningen fått ny kostym 
invändigt. Korridorer, sällskapsytor och 
boenderum har målats om enligt kon-
stens alla regler och framför allt - enligt 
den senaste forskningen på området.

– Vi har lagt stor vikt vid att ta del av 
de studier och den forskning som finns 
kring just färgsättning och äldre med 
demens. Det handlar bland annat om att 
använda noga utvalda kulörer och tydligt 
guida och stötta de boende med hjälp 
av färg men även skapa en trivsam miljö 
för personalen, säger Yvonne Karlsson, 
kulörexpert på Alcro.

Många faktorer påverkar hur en miljö 
upplevs. Kulörval och kontraster kan till 
exempel hjälpa till att skapa tydlighet och 
lugn.

– Det är otroligt viktigt att inredningen 

och färgerna inte ger de boende för 
mycket stimuli. De klarar inte kraftig 
yttre stimuli som vissa färger kan ge. De 
nya kulörerna ger en varm, trygg och 
ombonad känsla och vi märker redan nu, 
bara några dagar efter ommålningen, att 
de boende har blivit lugnare, säger Åsa 
Leijon Rödling, enhetschef på Midsko-
gen.

Projektet är ett samarbete mellan 
Alcro, fastighetsägaren Rikshem, Sandå 
Luleå och Colorama Hellgrens Färghus. 
Colorama Hellgrens Färghus och Alcro 
har gjort färgsättningen i dialog med 
Midskogen. Utförandet av ommålningen 
har gjorts av Sandå Luleå.

– I färgsättningen har vi använt varma 
kulörer som skapar harmoni och lugn. Vi 
har utgått från den norrländska naturen 
med varma och lite dova toner som de 
boende känner igen, inspirerade av bland 
annat åkrar, skog, vatten och röda stu-
gor, säger Emelie Füreder, färgsättare på 
Colorama Hellgrens Färghus i Luleå.

Målaren Hasse Modig på Sandå Luleå målar 
om Midskogens äldreboende. 
 Foto: Ulrica Holm

Ny färgsättning anpassad för dementa  
ger lugn på Midskogen äldreboende



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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Utgångspunkter vid 
färgsättningen på Midskogens 
demensboende
•  Använd kontraster för att förstärka rummets form. I BBR 
anges måttet minst 0,4 i ljushetskontrast enligt NCS. Målas 
kontrast runt en vit dörr syns dörren bättre och blir lättare 
att uppmärksamma. Även förstärkning i detaljer som till 
 exempel en toasits i kontrastkulör gör en vit toalett tydligare 
och så vidare.

•  ”Dölj” det som inte ska användas av de boende genom att 
måla det i samma färg som omgivande yta. Genom att måla 
in objekt i samma kulör som omgivande ytor kan man 
gömma dessa för de boende, till exempel dörrar till perso-
nalrum eller element.

•  Ett rum blir lättare läsbart om man förstärker dess form med 
ljushetskontrast.

•  Använd en enhetlig golvkulör på hela boendet. Om golvet 
skiftar från en ljus färg till en mörk kan en dement uppfatta 
den mörka färgen som ett hål eller olika nivåer.

•  Använd tydliga kulörer för att leda blicken till gemensamma 
ytor som till exempel kök eller sällskapsrum.

•  Färgsätt med måtta. En begränsad färgskala kan skapa lugn 
och tydlighet.
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Apple watchOS 8
Nya watchOS 8 har fått nya kraftfulla funktioner som hjälper 
användare att hålla kontakten, vara aktiva och få en bättre 
förståelse för sin hälsa och sitt välbefinnande. Nya tränings-
typer, uppdateringar av cykling och den nya appen Mindfulness 
innebär fler funktioner för fysisk och psykisk hälsa medan de 
utökade funktionerna i Plånbok och Hem gör att användare 
smidigare kan använda Apple Watch i farten och hemma. Nya 
urtavlor och verktyg i Meddelanden ger användarna fler sätt att 
hålla kontakt med sina nära och kära.

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

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

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

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

3049
Målningsavtalet

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

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

Huawei lanserar 
Watch GT 3
Huawei Watch GT 3 kommer i 
två storlekar, 46 mm och 
42 mm. Båda modellerna 
påminner till stor del om tradi-
tionella och eleganta analoga 
klockor. Båda modellerna är 
mycket lätta (42,6 g respektive 
35 g) där Watch GT 3 på 42 mm är 
en tunnare modell vilket gör att det 
finns olika modeller för olika preferenser.

Klockans framsida är gjord av rostfritt stål som är både 
värme- och köldtåligt. Samtidigt har baksidan av klockan, i 
kompositmaterial, fått förbättrad hållfasthet. För att ge 
användare ett mer personligt utseende finns ett stort utbud 
av urtavlor och klockarmband för nya Huawei Watch GT 3. 
Användare kan välja mellan 10 000 olika teman samt ett 
flertal olika klockarmband, inklusive rostfritt stål, fluor-
elastomer, läder samt ett milanesiskt armband.

Nya Opel Movano-e
Opel har nu presenterat nya Movano-e – Opels första helt 
eldrivna transportbil i det stora segmentet. Nya genera-
tionen Movano, som erbjuds med både förbränningsmotor 
och eldrift. Nya Movano-e erbjuds i fyra längder och tre 
höjdut föran den, vilket ger en lastvikt på 2,8–4 ton och en 
last kapacitet på 8–17 kubikmeter. 

Elmotorn i nya Opel Movano-e har en styrka på 90 kW (122 
hk) och ett vridmoment på 260 Nm. Beroende på version 
kan man välja mellan ett batteri på 37 eller 70 kWh, vilket 
ger en räckvidd på 117 och upp till 224 km enligt WLTP. 
Batteriet i nya Movano-e är även smart placerat under last-
utrymmet för att inte inskränka på den invändiga volymen, 
samtidigt som det underlättar stabiliteten under körning.

Renault lanserar nya Kangoo E-TECH Electric
Med Nya Kangoo E-TECH Electric kommer flera nyheter, för att 
möta kundernas behov. Nu erbjuds en räckvidd på 300 km 
(WLTP blandad). Motorn på 90 kW och batteriet på 45 kWh kan 
laddas på flera olika sätt, bl a snabbladdning som ger 170 km 
räckvidd på 30 minuter. Lastvolymen är densamma som i 
bensin-versionen. Dragvikten är 1500 kg. Säljstart i Sverige 
från och med våren 2022.
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Den Småländska 
arbetskraften.
Den bästa arbetskamraten är inte den du tror. 

Den är den med mjuk och följsam borst, bra spänst 

och hög färgupptagning. Det är den med ett rostfritt 

bleck och ergonomiskt skaft. 

Där har du din bästa arbetskamrat. Någon att 

lita på som alltid levererar när du kräver ett perfekt 

slutresultat. 

Vi kallar det för Småländsk arbetskraft. Du kallar 

det för pensel. Hur som helst så hittar du penslarna 

och våra andra måleriverktyg hos välsorterade färg-

butiker över hela landet. 

Vår erfarenhet är din trygghet

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

Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se

Nya Galaxy Watch4
Samsung Galaxy Watch4 och 
Galaxy Watch4 Classic – 
Utmärker en ny era för smarta 
klockor. Galaxy Watch4-serien är 
de första smartklockorna med det 
nya gränssnittet Wear OS™ som 
drivs av Samsung, och är byggt 
tillsammans med Google™, utrus-
tade med Samsungs egna gräns-
snitt One UI Watch, Samsungs 
mest intuitiva användargränssnitt 
hittills. De nya enheterna har 
också designats om helt för att 
ge de bästa vardagsverktygen för 
en bättre hälsa.

Sony presenterar 
nya X-serien med 
tre kraftfulla 
trådlösa högtalare
Alla nya modeller är speciellt 
framtagna för att ge ett kraft-
fullt och vidsträckt ljud som 
anpassar sig efter alla typer 
av musikgenrer.

Oavsett om du är inom- eller 
utomhus, för dig själv eller 
med ett gäng vänner, så 
passar de nya högtalarna i 
X-serien allas musikstilar. Du 
kan välja en högtalare som 
passar din musik perfekt genom ett brett utbud av alternativ 
för ljudkvalitet, bärbarhet, tålighet och belysning. Samtliga 
högtalare har Sonys innovativa X-Balanced Speaker Units. Det 
icke-cirkulära membranet ger mer ljudtryck och mindre för-
vrängt ljud genom att maximera högtalarens yta som innebär 
att du får ett rikare och tydligare ljud oavsett vilken musik du 
lyssnar på.

Ford Tourneo Connect
Nya Tourneo erbjuder den idealiska lösningen för aktiva 
livsstilar med en bekväm och mycket flexibel interiör, full 
sjusitsig kapacitet och två valbara fordonslängder som 
passar alla behov. Den är perfekt lämpad för att hantera 
allt från att transportera camping- och sportutrustning till 
att tillhandahålla en praktisk partner för småföretag.

Den smarta, uppkopplade förarhytten introducerar den 
senaste digitala tekniken, medan ett omfattande, sofisti-
kerat förarassistanssystem hjälper till att göra nya Tourneo 
Connect bekväm och enkel att köra. Nya funktioner inklu-
derar assisterad körning för att minska stress och Pro Trailer 
Backup Assist för att förenkla manövrer vid bogsering.
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produktnytt

Graco GX21 och ST 390
Graco har nu utvecklat och är först på marknaden 
med den här typen av lite större färg-
sprutor med batteridrift. De fungerar lika 
bra som motsvarande nätansluten modell. 
Klarar att spruta upp till cirka 11 liter färg 
på en laddning. Målgruppen är målerien-
treprenörer som gör arbeten där tillgången 
på ström är begränsad, där man måste 
nyttja väldigt långa förlängningskablar 
eller generator. Till exempel utom-
husjobb längs vägar och järnvägar, 
bullerplank, gångtunnlar, eller vid 
mindre service arbeten. Dessa två 
modeller kompletterar Ultra HH 
maskinerna perfekt med den högre pre-
standan och att de är sladdlösa. Bland förde-
larna märks att de är enklare att ta med sig 
till exempel upp på lyft, man slipper leta 
ström och hantera förlängningskablar. Batte-
ridrivet är smidigt, enkelt och det som idag 
också efterfrågas på marknaden.

De batteridrivna färgsprutorna finns i två 
modeller GX21 och ST 390. Skillnaden dem 
emellan är att GX21 är en perfekt instegsmodell 
för de som målar ibland, medan ST 390 är 
maskinen för de som använder maskinen dag-
ligen. Kontakta Anti Corrision för mer information.

Graco Powerfill 3,5
Powerfill 3,5 är namnet på en ny 
serie batteridrivna pumpar för 
påfyllning av spackel i diverse 
handverktyg. Fram till nu har 
man behövt fylla upp sin spack-
elbox eller bazooka för hand 
med en handpump monterad vid 
sidan om spackelhinken. Ett 
tröttsamt och oergonomiskt 
arbete som sliter på kroppen 
samtidigt som det är tidsö-
dande. Med nya Powerfill 3,5 

från Graco kan man 
nu snabbt och 
exakt fylla spackel 
i sin box eller 
bazooka med ett 
enkelt knapp- 
tryck. Det finns tre 
modeller: Standard 
series och två Pro 
series. Promodel-
lerna kan program-

meras och mäta volymen 
spackel som fylls på i till 
exempel en spackel  box. 
Volymen sparas i ett 
minne på pumpenheten. 

Därefter kan man 
med en enkel knapp-
tryckning få Powerfill 
att fylla på med exakt 
samma volym 

spackel kontinuerligt dag efter 
dag. Powerfill kan pumpa/fylla 
på material i upp till 200 liter på 
en laddning. Kontakta Anti 
Corrision för mer information.

Makita lanserar  
nytt 18 V multiverktyg
DTM52 är ett extremt mångsidigt 
verktyg för olika material. Utrustat med 
AVT (Anti Vibration Technology) och en 
ny design med smalt grepp som gör 
den bekväm att använda, även under 
längre perioder.

Makitas nya multiverktyg DTM52 klarar 
instickssågning, fickskärning, metall-
kapning, slipning och polering samt en 
mängd andra jobb. Tack vare det breda 
utbudet av tillgängliga tillbehör kan det 
nya multiverktyget arbeta kring flera 
olika material, till exempel trä, metall, 
kakel, gips och PVC.

FibaFuse – glasfiberremsa för 
stark armering av skivskarvar 
och sprickor
Dalaspack lanserar FibaFuse som är en 
glasfiberremsa speciellt framtagen för 
stark armering av skivskarvar och 
sprickor i tak och på väggytor. Remsan 
är enkel att arbeta med. Tack vare den 
porösa designen som tillåter spacklet 
att penetrera genom remsan elimi-
neras eventuella blåsor vid applicering. 
Remsan är lätt att klippa och behåller 
sina veck vid isättning av till exempel 
innerhörn. FibaFuse är en lättare men 
framför allt tunnare remsa jämfört med 
en pappersremsa av standardkvalitet. 
Optimal där ytan saknar försänkning till 
exampel i tvärskarv, sprickor i betong 
eller på VST-stomme.

Produkten minimerar uppkomst av 
synliga skarvar i släpljus genom dess 
tunna konstruktion vilket medför 
mindre risk för att bygga kulle på skarv. 
Mögelbeständig enligt ASTM D3273 
mögeltest.

Porsche lanserar nya Macan med bättre prestanda, vassare design och ett nytt 
operativkoncept. Alla tre versionerna har betydligt högre motoreffekt än sina före-
gångare. Den framgångsrika SUV-seriens toppmodell är Macan GTS som med sin 2,9 
liter stora V6 biturbomotor nu levererar 324 kW (440 hk) – en ökning med 44 kW (60 
hk). Med den gasrespons och den kraftutveckling som är typisk för Porsches GTS-mo-
deller klarar den, utrustad med Sport Chrono-paketet, sprinten från 0–100 km/h på 
4,3 sekunder och når en toppfart av 272 km/h.

Nya Porsche Macan
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produktnytt

Sandberg Wallpaper lanserar Jordnära
I en tid då vi tillbringar mer tid hemma är den egna fristaden viktigare än någonsin. Vi 
behöver rum som andas, platser där vi kan återfå ro och balans. Sandberg Wallpapers 
kollektion Jordnära omfamnar begreppet slow living med mönster i mjuk estetik och 
vilsam framtoning. Omsorgsfulla penseldrag där transparens möter mjuka texturer och 
moderna grafiska linjer. Kollektionen innehåller 44 artiklar och lanseras i tre steg.

Wibe Ladders lanserar  
ny höjd på arbetsbockar
Wibe Ladders 55AB och 55ABR är en 
stabil och säker arbetsbock som klarar 
höga påfrestningar och daglig använd-
ning. Den är utrustad med djupa, 
bekväma steg och en väl tilltagen 
plattform med rejält 
halkskydd. 55ABR har 
ett räcke vilket gör att 
du kan stå stabilare 
och då kan du också 
jobba effektivare. 
Räckets utformning 
tillåter dig fortfa-
rande att stå 
gränsle över  
bocken.

Perswall lanserar tapetkollektion med 
barnrummet i fokus
Perswall har skapat kollektionen ”A place for magic” för att inspirera till att inreda ett 
personligt barnrum där den ombonade känslan står i fokus. Kollektionen speglar en 
värld där harmoni och balans finns med i både färger och motiv. Allt för att skapa 
utrymme för egna drömmar och magiska sagor.

Mönstren i kollektionen är handmålade och går i mjuka, dova toner och passar såväl 
de minsta som de lite större barnen. De berättar alla en historia som ger utrymme för 
fantasin och bidrar till att skapa en trygg oas. Här finns motiv som mjuka moln och 
detaljrika kartor men också djur som valar och fåglar.

Batteridriven högtryckstvätt 
med praktisk vattentank
Makita har utökat sitt sladdlösa sorti-
ment med en ny 2 × 18 V (36 V) LXT 
högtryckstvätt som är utrustad med en 
kolborstfri motor. Den nya högtrycks-
tvätten är den första i sitt slag från 
Makita och den har en 50 liters vatten-
tank som gör det möjligt för användare 
att hantera smuts på platser där till-
gång till vatten eller el är begränsad.

Den nya högtryckstvätten har en 
självsugande funktion för att extrahera 
vatten från en extern vattenkälla som 
till exempel en regnvattentank. 
DHW080 kan förses med vatten från 
inte bara en kran, tank eller hink utan 
levereras med en praktisk behållare 
som även fungerar som en vattentank 
med 50 liters kapacitet för att skapa 
en funktionell högtryckstvätt utan 
behov av fast vattenförsörjning.
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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

Heta nyheter från Flex
Nu lanserar Flex sin populära värmejacka i helt ny 
design. Softshell- samt fleecejacka kommer i färgen vit 
med inslag av grått.

Jackorna värms upp med hjälp av Flex batterier. Du kan 
använda både 10,8 V och 18 V, från 2,5 Ah upp till 
6 Ah. Batteriet ansluts enkelt med den medföljande 
adaptern som dessutom är försedd med dubbla USB-
uttag för att kunna ladda exempelvis mobiltelefonen.

Jackorna har fyra olika värmenivåer och finns i en 
mängd olika storlekar för både dam och herr.

Midbec Tapeter lanserar Lotus
Tapetkollektionen Lotus andas in naturens syrliga friskhet från lotus-
blomman under molnen på himmelen till fräcka djungelväxter. Kollek-
tionen innehåller harmoniska färgkombinationer som kan ge oss den 
energi vi behöver för att må bra i kropp och själ.

Dalapro Robust
Dalapro Robust är ett grått färdigblandat 
handspackel för bredspackling och skarvspack-
ling med pappersremsa. Produkten är specifikt 
utvecklad för användning där en mer slittålig 
yta efterfrågas, som på sjukhus, på skolor, i 
korridorer och i trapphus. Passar alla normalt 
förekommande underlag på vägg- och takytor 
inomhus. Tack vare spacklets hårdhet mini-
meras risken för skador på ytan. Produkten är 
även godkänd för limning av hörnlister.
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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
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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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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



POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med nya 
adressen på baksidan.
Målarmästaren
Skridskovägen 13
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Fönsterupphängare
NYHET

ORIGINALET!
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