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OMSLAGSBILD:  
Full fart i tomteverkstan hos Sthlm Murals 
som gör NK:s kända julskyltning på uppdrag 
av Ray Atelier.

Foto: Per Hansson.
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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

Det är fortsatt en osäker tid med hänsyn till vad som sker i omvärlden, 
osäkerheten i ekonomin och en historiskt hög inflation både i Sverige och 
övriga världen. Vi ser också tydliga tecken på att vi går in i en lågkonjunk-
tur där vi inom bygg- och installationssektorn redan är tydligt påverkade. 

De samlade ekonomiska förutsättningarna är en krävande utmaning för hela 
samhällsekonomin där minskade investeringar på lång sikt är ett orosmoln. Trots 
vikande konjunktur och en pressad bygg- och installationssektor – där våra med-
lemsföretag ser en betydligt tuffare marknad – så visar historien att vi gemensamt 
måste undvika alla inflationsdrivande moment. Det är och förblir en dålig idé att 
jaga inflationen med för höga löneökningar. Det leder till ännu högre inflation, högre 
räntor och sämre köpkraft.

En sund och balanserad lönebildningsprocess där ett fortsatt fokus på den interna-
tionellt konkurrensutsatta industrin sätter märket, är av helt fundamental betydelse 
för en långsiktig återhämtning av ekonomin. Detta kommer gynna löntagare, företag 
och hela samhällsekonomin.

Trots krävande tider är det viktigt att ha en fast framtidstro och fortsätta vår 
utvecklingsresa där vi kontinuerligt verkar för en sund och framgångsrik måleri-
bransch. Med vår kampanj ennyframtid.se ska vi fortsätta att locka ungdomar och 
yrkesväxlare till en framtidsbransch med många möjligheter. Kampanjen lockar 
många intresserade via sociala medier och vi får kontinuerligt en bra respons. Detta 
är både roligt och positivt och vi ser fram emot att se fler sökanden till våra utbild-
ningar runt om i landet.

Under hösten har vi genomfört två lyckade dagar med Framtidsgruppen – ett 
fantastiskt forum med engagerade ledare som samlas för att utbyta erfarenheter. Vi 
planerar redan nästa träff som sker under senare delen av våren 2023.

Småföretagargruppens höstmöte ägde rum i oktober och där fokus låg på frågor 
som är särskilt viktiga för våra mindre medlemsföretag. Ett viktigt område är med-
lemsrekryteringen och vikten av att lyfta fördelarna med ett medlemskap i Målerifö-
retagen.

I november 2022 genomförde vi en ordförandekonferens där samtliga regionord-
föranden träffades tillsammans med personal från Måleriföretagen. Ordförandekon-
ferensen är ett värdefullt tillfälle för regionernas ordförande att gemensamt utbyta 
erfarenheter och diskutera en fortsatt samordning mellan våra sju regioner.

Hösten går mot vinter och mörkret lägger sig tungt över landet, men trots det ser vi 
snart  ljuset som kommer med julen – något att se fram emot!

Den viktigaste avtals- 
rörelsen sedan Industri-
avtalets tillkomst? 
Arbetsmarknadens samtliga parter måste 
ta sitt nödvändiga ansvar i Avtal 23.
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Dryft 
nominerade till 
jämställdhetspris
Dryfts arbete för en mer inkluderande 
kultur uppmärksammas genom en 
nominering till konferensen Forum 
Jämställdhets pris Svenska Jämställd-
hetspriset. Det delas ut i februari 
2023 av Jämställdhetsmyndighetens 
generaldirektör Lena Ag i Malmö 
rådhus. Priset ges till en aktör som 
under årets gång arbetat för en bättre 
jämställdhetsintegrering.

Dryft nomineras för sin satsning kring 
att lyfta kulturen i hantverks-
branschen generellt, och sitt initiativ 
att ge medarbetare möjlighet till full 
lön i 6 månaders föräldraledighet 
under barnets första 18 månader. 

– När vi ger förmåner som denna, eller 
som att vi erbjuder alla medarbetare 
möjligheten till tio samtal med psy-
kolog varje år, så lyfter vi ribban kring 
vad man ska förvänta sig av en arbets-
plats i branschen. På tjänstemanna-
nivå så känner du igen förmåner som 
dessa, men de stora utmaningarna vi 
har handlar om kulturen bland hant-
verkarna, som är den stora massan 
människor som jobbar i branschen. 
Där är man inte van att få möjligheter 
som dessa och i och med att vi inves-
terar i medarbetarna på detta sätt så 
utmanar vi dels vilka förväntningar du 
som hantverkare ska ha, men också 
hur man är som arbetsgivare i bran-
schen. Vi behöver modernisera hela 
branschen och sätta värde på männ-
iskorna. Först då kan vi börja prata 
jämställdhet, det löser sig inte genom 
enskilda projekt, vi måste förändra 
kulturen från grunden, säger Daniel 
Lindgren, kultur- och kommunikations-
ansvarig på Dryft.

Nya siffror visar:  

Fler kvinnor än 
någonsin blir målare!

Nya siffror från Skolverket och även 
branschens egen statistik, visar en 
positiv trend när det gäller andelen 
kvinnor i branschen inom flera viktiga 
områden:  

•  Andelen kvinnliga utlärda målare i 
branschen är idag 10 procent.  

•  Andelen utlärda målare i åldrarna 30 
år och yngre är idag 24 procent.

• Bland lärlingar i branschen är 31  
 procent kvinnor.  
•  Bland elever som studerar Bygg- och 

anläggningsprogrammet/Måleri är 
37,5 procent kvinnor.  

•  På yrkeshögskoleutbildningen för pro-
jektledare inom måleri är 23 procent 
kvinnor.   

– Måleriföretagen har sedan länge efter-
strävat en mer jämlik måleribransch och 
arbetat kontinuerligt och långsiktigt för 
att locka fler kvinnor till måleriyrket. 
Siffrorna visar att arbetet bär frukt och 
att utvecklingen verkligen går åt rätt håll, 
säger Pontus Sjöstrand, vd på Målerifö-
retagen. 

– En viktig aspekt för hela branschen är 
att både kvinnor och män stannar inom 
yrket länge, något som statistiken ger en 
klar bild av. Detta tyder på att många 
trivs med sitt arbete och ser möjligheten 
att fortsätta sin karriär i måle-
ribranschen – en mycket positiv och 
glädjande trend för alla våra medlems- 
företag.

Måleriyrket passar alla! Idag är det fler kvinnliga målare än någonsin bland 
utlärda målare, lärlingar, elever på gymnasiet och även på YH-utbildningar 
ökar andelen kvinnor.  
– Det är fantastiska siffror för måleribranschen – både idag och för framtiden, 
säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen.   

XL-BYGG Nossebro startar eget måleri
För att korta leveranstiderna och ha ett ännu 
mer attraktivt erbjudande till kunderna beslöt 
sig XL-BYGG i Nossebro för att dra i gång ett 
eget måleri.

– Efterfrågan på målad panel kommer att växa 
eftersom det både förkortar arbetstiden på 
byggarbetsplatsen och gör jobbet mindre 
väderberoende”, säger Anders Brolin, vd för 
XL-BYGG Nossebro och Lidköping.

Anders Brolin, vd för XL-BYGG Nossebro, 
tror att det nya måleriet kommer ge både 
nya kunder och nya affärer framöver.

aktuellt



Limited 
Edition

signerad 
Emilia Ilke

Vår senaste väggfärg ad.seren är en premiumfärg med en 
täckförmåga utöver det vanliga. Den ger en vacker helmatt yta, 

är lätt att måla med och tack vare en innovativ formulering bidrar 
även färgen till en bättre inomhusmiljö.* Passar extra bra i rum med 

mycket textilier till exempel sovrum och vardagsrum och ger ett 
perfekt resultat som håller över tid.

Läs mer på alcro.se

En färg som andas 
innovation.

*ad.seren reducerar aktivt nivåerna av formaldehyd i inomhusluften 
genom att bindemedlet i färgen kemiskt binder formaldehyden och 
distribuerar det jämnt i det torra färgskiktet i väggen. Funktionaliteten 
är bevisad av ett oberoende laboratorium, Eurofins, enligt 
testmetoden ISO 16000-23.

**Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under 
appliceringen av färgen utan först 14 dagar efter avslutad målning. 

**
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Under de två senaste åren har 
Stadshallen i Lund varit stängd för 
renovering, men i december slår 
man på nytt upp portarna till Lunda-
bornas nygamla mötesplats. Där har 
Måla i Skåne varit högst delaktiga i 
att återskapa känslan och ytorna i 
den 55 år gamla byggnaden.

Det råder en febril aktivitet i foajén där 
den långa, välvda väggen är prydd med en 
lång rad lampor högst upp. Det är ett par 

veckor kvar till invigningen av de reno-
verade lokalerna och som brukligt är det 
full fart för att få allting färdigställt i tid. 
Elektrikerna kämpar mot klockan och 
även om de flesta ytskikten är målade, 
återstår en hel del bättringar innan slut-
besiktningen kan göras.

– Vi har varit här och jobbat under det 
senaste året och som mest har vi haft tio 
man på plats när arbetet har varit som 
mest intensivt, berättar Jörgen Scherman, 
projektledare på Måla i Skåne.

Tillsammans med företagets vd Fredrik 
Gylldorff och målaren Thomas Berggren 
visar han runt i de 9 000 kvadratmeter 
stora lokalerna som fått sig en rejäl 
ansiktslyftning under de senaste två åren. 

– Tanken är att återskapa så mycket 
som möjligt av den gamla känslan, vilket 
gör att mycket av målningsjobben har 
handlat om att försöka efterlikna de 
befintliga delar som är i tillräckligt bra 
skick för att spara. Det har blivit en salig 
blandning av gammalt och nytt, förklarar 
Thomas.

Arkitekttävling ligger bakom
Byggnaden som är från 1968 har många 
tidstypiska inslag och kom till efter en 
arkitekttävling i början av 1960-talet. 
Den vanns av arkitekten Klas Anshelm 
som även satt sin prägel på flera andra 
offentliga byggnader i Lund. Inför denna 
renovering utlyste fastighetsägaren Lunds 
kommun en ny tävling och denna gång 
var det   White Arkitekter med bidraget 
”The Stage Is Set”, som tog hem upp-
draget. Byggnadsfirman Otto Magnusson 
har entreprenaden och måleriarbetena 
utförs av Måla i Skåne.

Under rundvandringen besöker vi 
de två väl tilltagna källarplanen, där 
förutom ett ölbryggeri även ett bageri 
håller på att ta form. Bryggeriet kommer 
sedan ha en pipeline till den väl tilltagna 
restaurangen som håller på att inredas i 
gatuplanet. Där kommer det även bli ett 
kafé.

Förutom de allmänna utrymmena 
inrymmer huset en stor konsertsal och 
en sessionssal där kommunfullmäktige 
håller sina möten. Dessutom finns 
ett stort antal mötesrum i byggnaden 
vilka är tillgängliga för uthyrning och 
användning av stadens kultursektor och 
politiska aktörer. Intill Stadshallen ligger 
en kontorsbyggnad och i samband med 
renoveringen har de båda huskropparna 
byggts samman med övergångar i glas.

Målat i Turning Torso
Renoveringen av Stadshallen är dock 
bara ett av alla de prestigefyllda projekt 
som Måla i Skåne gjort under senare år. 

En nygammal touch 
på Stadshallen i Lund

Fr.v. Thomas Berggren, Fredrik Gylldorff och 
Jörgen Scherman.
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      Renovering av Stadshallen i Lund:
Byggnaden är uppförd 1968 och är ritad av Klas Anshelm.

Renoveringsarbetet startade i april 2021.

Budgeten är satt till 204 miljoner kronor inklusive inventarier.

Entreprenör är Byggnadsfirman Otto Magnusson AB och Måla i Skåne har gjort 
alla måleriarbeten.

Måla i Skåne:
Bolaget startades 2002.

Idag ägs företaget av Storskogen Group AB.

Bolaget sitter i Malmö, men utför arbeten på flera orter runt om i Skåne.

Idag har företaget 80 anställda och omsatte 86 miljoner år 2021.

I Stadshallen har en 
tidigare banklokal 
byggts om till 
restaurang. I 
källarvåningen finns 
även ett microbryg-
geri.

Kontorsdelarna har målats i starka färger.

Både landmärket Turning Torso och Hel-
singborgs högsta hus i Närlunda Västra 
har fått sina ytskikt gjorda av företagets 
målare. Även i det nybyggda området 
Oceankajen i Helsingborg har de haft en 
hel del uppdrag.

– Vi har cirka 80 målare och gör 
ungefär 50 procent nyproduktionsjobb 
och lika mycket andra jobb. Vi har bland 
annat en fönsterrenoveringsdel och en hel 
del kommunala uppdrag. Regionen växer 
så det knakar och det är svårigheten med 
rekryteringen som sätter stopp för vår 
expansion, säger Fredrik Gylldorff.

Han är anställd vd sedan 2012 och har 
jobbat på bolaget sen 2002 då bolaget 
bildades när två tidigare måleriföretag 
slogs ihop. Sedan 2020 ingår företaget i 
Storskogen-koncernen. 

Många familjemedlemmar i bolaget
– Vi försöker alltid ha ett antal lärlingar 
för att fylla på underifrån och just nu har 
vi sex stycken, däribland Thomas dotter 

som målar trapphus här i Stadshallen just 
nu. Det är tur att vi kan rekrytera bland 
våra anställdas familjer, fortsätter han 
och skrattar.

– Ja, och jag har ytterligare en dotter 
som jobbar i företaget, men hon är för-
äldraledig just nu, fyller Thomas i.

När Jörgen får frågan om hur det ser 
ut i hans familj skrattar även han och 
medger att yrket spridit sig vidare även i 
hans familj.

– Jag har en son som jobbar som 
målare och den andre har också gjort det 
fram till nyligen, konstaterar han. 

Den sista helgen i november invigdes 
Stadshallen och efter nästan ett och ett 
halvt år utan förseningar, kan Lunda-
borna återigen använda sitt kulturhus 
med alla dess utökade funktioner.

Text: Lo Bäcklinder
lo@malarmastaren.se

Foto: Per Hansson

Saga Berggren.
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När NK:s julskyltning i Stockholm 
avtäcktes den 20 november fick 
besökarna titta in bakom kulisserna 
hos varuhusets alla tomtar. Peppar-
kaksgubbar med kristyr av latexfog, 
jättelika slingrande polkagrisar och 
glittrande skyltar – under november 
månad har många av delarna växt 
fram i ateljén hos dekormålarföreta-
get Sthlm Murals. 

Sedan 1915 har julskyltningen i skylt-
fönstren på NK i Stockholm varit en 
tradition. Både barn och vuxna har under 
årens lopp tindrat ikapp när utställningen 
avtäckts på skyltsöndagen inför mängder 
av nyfikna besökare. De magiska sago-
världar som fyllt skyltfönstren har haft 
teman som “Snöriket”, ”Sagornas jul”, 
”Nordisk vinter” och ”Den magiska 
julskogen”. Ända fram tills skyltningen 
avtäckts har temat hållits hemligt, vilket 
har varit en faktor som bidragit till att 
öka spänningen.

Starka färger och djärvhet
Inför julskyltningen 2022, som har temat 
“Varuhustomtarnas magiska jul”, har 
Sthlm Murals jobbat hårt med att måla 
många av de delar som ska ingå. Skylt-
ningen visar hur tomtarna hjälper till på 
sina respektive avdelningar med att göra 
dem redo inför julen. Till skillnad från 
tidigare år, då det varit mycket små de-
taljer, är årets ledord “färg” och “bold”, i 
betydelsen “djärv” och de olika fönstren 
är fyllda av starka färger, glitter och med 
många humoristiska inslag.

– I år är det Ray Atelier som gör skylt-
ningen och de har satt ihop en arbets-
grupp av snickare, elektriker, mekaniker 
och oss dekormålare, som tillsammans 
gör de olika delarna som ska vara med. 
En av de stora utmaningarna har varit att 
vi inte vetat hur stora en del av trädelarna 

De har målat en magisk värld
har varit och vi har också fått vara väl-
digt kreativa för att hitta vissa lösningar. 
Till exempel består kristyren på de stora 
pepparkaksgubbarna av Alcros latexfog, 
berättar Pontus Bergman på Sthlm 
Murals.

Hundratals delar
Han visar skisser på hur själva skylt-
ningen ser ut på papper och de olika snill-
rika konstruktionerna som ska samspela 
med varandra när delarna rör sig. Arbets-
gruppen har ett tätt samarbete, men ofta 
har inte Pontus och kollegorna vetat var 
den detalj som de jobbar med för tillfället 
kommer in i helheten. Hundratals delar 
har skapats var för sig och sedan fogats 
samman under ett par intensiva dagar 

innan skyltningen avtäcktes, då Sthlm 
Murals även var på plats och målade de 
fasta installationerna.

– Vi har haft ett nära samarbete med 
både Alcro och Ray Atelier så att alla 
olika produkter och kulörer ska lira med 
varandra. Ett intensivt arbete som kan 
liknas vid att jonglera med hundra-tals 
färgburkar samtidigt. Det har varit full 
fart för flera av våra medarbetare både i 
studion och i NK:s kulvertar. Jag älskar 
mitt arbete och det har verkligen varit 
en speciell utmaning att lyckas leverera 
hundratals dekormåleri-beställningar på 
kort tid.

Text: Lo Bäcklinder 
lo@malarmastaren.se

Foto: Per Hansson
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Målarfogen som 
inte spricker!
Övermålningsbar • Rörelseförmåga 25%
Elastisk och spricker inte • Vattentålig fog
Låg krympning • Lättapplicerad • Lång hållbarhet

Nyhet!
Ny målarfog baserad 

på hydroflexteknologi 

för inom- och

utomhusbruk.
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Under 2022 har Stockholms Hantverks-
förening firat 175-årsjubileum och i 70 av 
dessa har de delat ut gesäll- och mästar-
breven i Stadshuset. Föreningens hu-
vuduppdrag är att värna hantverks- och 
småföretagen, att bedriva aktiv närings-
politisk verksamhet, främja hantverket, 
yrkesutbildning och yrkesskickligheten.

Under kvällen fick de drygt 250 
hantverkarna kliva upp på scenen och ta 
emot sina gesäll- och mästarbrev. En hel 
del övriga utmärkelser delades också ut. 
I målaryrket erhöll till exempel Olivia 
Engman "Lilla belöningsmedaljen" med 
anledning av att hennes gesällarbete fick 
4,71 av 5 möjliga i betyg och därmed 
överskred gränsvärdet på 4,5.

– Jag ansträngde mig verkligen för 
att få så höga poäng som möjligt, men 
hade ingen aning om att man kunde bli 
belönad för det, så det var en rolig över-
raskning, konstaterar hon.

Högtidlig utdelning av årets 
gesäll- och mästarbrev
Den 2 november bjöd Hantverkarna Stockholm och Stockholms Hantverks-
förening in till sin årliga utdelning av gesäll- och mästarbrev. Totalt delades 
155 gesällbrev och 100 mästarbrev ut under kvällen i ett 50-tal yrken, allt 
från målare till tatuerare, bagare och frisörer.

Hon var en av de sex målargesäller 
i Stockholm som valt att hämta ut sitt 
gesällbrev på plats i Stadshuset. Övriga 
116 missade möjligheten att under hög-
tidliga former ta emot sina yrkesbevis.

– Jag förstår inte varför man inte skulle 
vilja ta emot brevet i Stadshuset. Det är 
en av två möjligheter som man har att få 
vara med om något så högtidligt i det här 
yrket, säger hon och berättar samtidigt 
att intresset även väcktes hos henne under 
ceremonin för att så småningom även ta 
mästarbrevet.

– Man blir ju aldrig färdiglärd och jag 
tycker att det är fint med de här bevisen 
på att man har klarat sitt prov.

Vad gäller mästarbrevet var delta-
gandet i Stadshuset större  och 14 av 30 
nykorade mästare mottog sina diplom 
på plats. En av dessa var Malin Arkelöw 
som tidigare varit med och tävlat fram-
gångsrikt i Måleri-SM och var en del av 

Målarlandslaget för sju år sedan. Hon tog 
gesällbrevet 2019 och tyckte att det var 
ett naturligt steg att även ta mästarbrevet.

– Jag vill ta mig så långt som jag kan 
inom yrket och lära mig så mycket som 
möjligt, men tog mästarbrevet helt för 
min egen skull. Distanskurserna gjorde 
det smidigt och jag kunde förena det med 
mitt familjeliv. Nu har jag fått en bättre 
inblick i det administrativa arbetet, men 
jag trivs otroligt bra med mitt jobb på 
Södra Stockholms Måleri. Dessutom har 
jag småbarn så att driva eget känns inte 
som något alternativ just nu, säger hon.

Stefan Fritzdorf, ordförande i Hantver-
karna Stockholm, höll sitt välkomsttal 
där han bland annat halvt på skämt, 
halvt på allvar menade att politikerna 
borde införa ett REP-avdrag för att 
komma ifrån dagens slit- och slängsam-
hälle och att fler konsumenter istället ska 
låta Sveriges alla duktiga hantverkare 
laga och reparera kläder, skor och möb-
ler. 

Kvällens konferencier var Li Pamp, vd 
för Stockholms Auktionsverk.  Stock-
holms Musikkår underhöll tillsammans 
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Färre gesäller men 
fler mästare 2022
Sedan målarskrået bildades den 
17 oktober 1585 har gesäll- och 
mästarbrev funnits som yrkesbe-
vis. Men kraven på vad en 
målare ska besitta för kunska-
per har förändrats en hel del 
sedan dess. Faktum kvarstår 
dock; att ha avlagt yrkesexamen 
är ett värdefullt kvitto på att 
man behärskar allt som regelver-
ket föreskriver.

Under de senaste tjugo åren har 
antalet målare som avlägger yrkesex-
amen gått upp och ner. Under 2016 
var det 345 gesäller som tog ut sin 
examen och 28 mästare som gjorde 
detsamma. Motsvarande siffra för 
2021 var 175 respektive 6. Till och 
med oktober 2022 hade 122 gesäller 
och 30 mästare godkända exami-
neringar. Vad som styr dessa för-
ändringar över tid är inte lätt att slå 
fast, men från Måleriföretagens sida 
vill man poängtera vikten av att fler 
väljer att genomgå proven.

– Detta ligger mig varmt om 
hjärtat och jag önskar att det vore fler 
lärlingar som avlade gesällbrev inom 
måleriyrket. Det är ett mycket bra 
sätt att få ett kvitto på den kompetens 
man besitter och jag vet att målarna 
lägger mycket yrkesstolthet i sin exa-
men. Att sedan ta mästarbrevet är ett 
bra sätt att knyta ihop säcken efter ett 
antal år, säger Jonas Lindberg, utbild-
ningsansvarig på Måleriföretagen.

Idag ser kraven på en målare 
annorlunda ut än när Kung Johan III 
godkände de regler som 1585 sattes 
upp för att gälla för skrået. Det som 
skiljer dagens gesällprov från det prov 
som historiskt sett avlagts, är att det 
idag finns en mycket starkare kopp-
ling till produktionen som målarna 
verkar i. I dagsläget lägger man också 
större vikt än tidigare vid markna-
dens krav i provet. Detta innebär 
att den stora bredd av kunskap som 
tidigare mättes i provet inte längre får 
samma fokus.

Trots att branschen gärna ser  
att fler målare tar ut yrkesexamen,  
så ligger målarskrået bra till om  
man jämför med många andra  
hantverksyrken. Enligt statistik  
från Sveriges hantverksråd hamnar 
målarna på plats tre när det kommer 
till att ta gesällbrev, efter frisörer  
och hudterapeuter.

Gesällbrev

Mästarbrev

Dan Honkanen.

Malin Arkelöw.

Lina Cecylia Engeseth.

Emma Broberg. Mats Larsson. Hans Campos.

Mats Nilsson. Jörgen Nordmarker. Leona Nordblad.

Lisa Nystrand. Oskar Söderberg. Denise Wallin.

Tobias Woxmark. Ellinor Von Schantz.Olivia Engman, Lilla belöningsmedaljen.

Rasmus Jäderström. Mohammad Mousleh.

med Diamond Voices som sjöng ope-
rastycken.

Efter utdelning av gesäll- och mästar-
brev så bjöds det på middag i guldsalen 
för alla gesäller och mästare tillsammans 
med deras familjer. Totalt serverades 
800 middagskuvert och kvällen hade en 
verkligt lyxig inramning.

Vi som jobbar med tidningen hoppas att 
se fler gesäller och mästare vara på plats 
i framtiden och ta emot sitt diplom till 
besökarnas jubel.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson
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Träffpunkten på Termovägen 8 i Lilla 
Ulvsättra invigdes nyligen och är ett led 
i bostadsbolaget Järfällahus arbete med 
att öka tryggheten i bostadsområdet. 
Lokalen är i två våningar och här ska 
hyresgästernas egna idéer om aktiviteter 
förverkligas för att öka trivseln och ge-
menskapen i området. Lite som en fritids-
gård för alla boende.

Två områdesutvecklare håller ihop pro-
jektet och när det var dags för målning 
var nio killar i 15- till 16-årsåldern på 
plats för att hjälpa till med att sätta färg 
på väggarna. Färgsättningen har de själva 
tagit fram för att anpassa de olika rum-
men efter vilket ändamål de ska ha.

Ted Edin, Bruske Måleri.

Bruske samverkar i Järfälla

– Killarna gjorde det här frivilligt 
under sitt höstlov och det var ett härligt 
gäng fyllda med energi och framåtanda, 
konstaterar Ted Edin, vice vd på Bruske 
Måleri, som känner stort engagemang i 
projektet.

Han fortsätter:
– Det som är lite extra speciellt med det 

här projektet är att jag själv är uppväxt i 
området, har gått i samma skola som kil-
larna och spelat i samma fotbollslag som 
dem, så jag vet hur lätt det är att hamna 
snett. Det gör att jag känner lite extra för 
det här, säger Ted.

Under en hel vecka har han varit på 
plats och lotsat killarna genom målnings-

processen. Under tiden som han visat 
dem hur hantverket går till, har han även 
kunnat berätta om yrkets alla fördelar. 
Så genom att sponsra projektet hoppas 
Bruske Måleri på att även kunna mark-
nadsföra måleriyrket bland ungdomarna.

– Vi bidrar med min tid och allt mate-
rial som behövs. Samtidigt får vi möjlig-
het att visa upp vad yrket innebär och 
kanske locka någon av killarna till att 
satsa på måleriyrket. Förhoppningsvis så 
kan vi även i framtiden få ta emot någon 
av dem som praktikant eller lärling. Det 
går inte bara att sitta och vänta på att 
problemet med kompetensförsörjningen 
i branschen ska lösa sig, utan man måste 
vara lite proaktiv.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Under en intensiv novembervecka bidrog Bruske Måleri med målningsarbe-
ten i den nyinrättade träffpunkten T8 i Järfälla. Tillsammans med områdesut-
vecklare på det lokala bostadsbolaget och ett gäng tonårskillar har de satt 
färg på lokalerna som förhoppningsvis ska främja trygghet, gemenskap och 
samverkan.
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MÅLARKÄNSLA OCH 
PRESTANDA I PERFEKT 
BALANS

SUPER
SOFT
Mjuk borst som fördelar 
färgen jämnt på hela 
målningsytan och ger 
perfekt finish.

Styv borst med hög 
kapacitet, för överlägsen 
färgupptagning och 
optimal fördelning av 
färgen. 

SUPER
EFFECTIVE

NYHET
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Första veckan i november var det, 
efter två års pandemiuppehåll, 
återigen dags för Måleriföretagens 
dekorationsmålningskurs med Jan 
Aldrin. Denna gång fanns samman-
lagt tjugo ivriga yrkesmän på plats 
och fortbildade sig i konsten att 
efterlikna trä och marmor.

Kursen hölls i  Alcros nya Pro-butik i 
Barkarby och deltagarna kom från hela 
Sverige för att förkovra sig inom ett av 
yrkets specialområden. De två första da-
garna var det ådring som stod på schemat 
och därefter drillades deltagarna i mar-
morering i ytterligare två dagar.

– Jag driver företaget Målaresset 

Deltagarna på nybörjarkursen i ådring. Fr.v. Leif Hemdal, Jan Aldrin (kursledare), Shivan Ahmed, Patrik Gustavsson, Steffen Wolf,  
Asslan Ghlazwan, Bengt Nordrup och Andrea Berglund.

Vidareutbildning i anrika metoder
i Göteborg tillsammans med Patrik 
Gustavsson och vi får ibland frågan från 
kunder om vi kan göra ådringsjobb. Vi 
vill kunna ta de jobben och därför går 
vi båda den här vidareutbildningen. Jag 
älskar mitt yrke och vill kunna visa våra 
kunder vad vi kan och därför vill jag gå 
alla utbildningar jag har möjlighet till. 
Det höjer min yrkesstolthet, sa Shiram 
Ahmed.

En hel del kyrkojobb
Från Dalarna kom Andrea Berglund som 
jobbar som målare på Lars Ericssons 
Måleri i Hedemora. Företaget gör en del 
kyrkojobb och emellanåt uppstår behovet 
av dekorationsmålare.

– Min chef ville att jag skulle gå den här 
kursen för att han tycker att jag har fall-
enhet för dekorationsmåleri. Jag tyckte 
det lät kul och det blir bara roligare ju 
mer man lär sig, konstaterade hon.

Nestorn Jan Aldrin rörde sig mellan 
deltagarna där de arbetade på sina 
träningsskivor och hjälpte dem att vidare-
utveckla sina mönster.

– Det är väldigt roligt att vi är igång 
igen. Jag har varit kursledare i 31 år och 
hoppas att jag och Leif Hemdal, som är 
min parhäst i det här, kan fortsätta även 
nästa år, sa han.

Text: Lo Bäcklinder
lo@malarmastaren.se

Foto: Per Hansson
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Andrea Berglund var med på ådringskursen.

Shivan Ahmed.

Från Örebro och Nerike Kulturmålare kom Erik Fahlström, Kalle Edlund och Hampus Ström för att 
få en inblick i marmoreringens ädla konst.

Tillsammans med den ideella 
organisationen Vid din sida har AJS 
Måleri hjälpt en äldre kvinna i 
Stockholmstrakten att få sitt hem 
upprustat. Med nymålade ytskikt i 
hela lägenheten samt nya möbler 
och vitvaror har hon fått en nystart 
med både sitt hem och sitt liv.

– Det började med att vi sponsrade en 
annan ideell organisation, men när det vi-
sade sig att en person hos dem förskingrat 
pengar, började vi leta efter någon annan 
att stötta. Jag fick kontakt med Nettan på 
Vid din sida och hon berättade att de för 
tillfället mest behövde praktisk hjälp som 
till exempel målning, berättar Carl-Johan 
Åkebring, AJS Måleri.

Det första projekt de hjälpte till med 
var att renovera den fritidsgård för 
äldre personer som organisationen då 
var i färd med att öppna i Stockholm. 
Ett omfattande projekt som gav mycket 
tillfredsställelse för AJS Måleri när 
de såg det lyckade resultatet och hur 
mycket glädje satsningen innebar för 
de äldre personer som fått en träff-
punkt där.

– Vi har hållit kontakt med Nettan 
som driver organisationen och jag 
brukar åka förbi när de har sopput-

delning på Klarabergsgatan på söndagar. 
Då fick jag veta att organisationen hade 
startat en insamling till en äldre dam 
som brukade komma dit och som bodde 
mer eller mindre i misär. Vi erbjöd oss att 
måla om hela hennes lägenhet och nyligen 
avslutade vi det projektet. Det känns 
verkligen fint att få hjälpa till, säger 
Carl-Johan.

Vid din sida fick in en stor summa 
pengar på kort tid vilket bekostade 
möbler, tv och annat som behövde bytas 
ut. AJS måleri förvandlade lägenheten 
genom att måla i kulörer som kvinnan 
själv fick välja och insatsen har gett henne 
en nystart i livet.

– Det har varit fantastiskt att få hjälpa 
till med det här och se den förvandling 
som hon gått igenom när hon har fått den 
här hjälpen.

Text: Lo Bäcklinder, lo@malarmastaren.se
Foto: Privata

”Det känns fint att kunna hjälpa till”



För tredje gången har Delér Måleri 
varit delaktiga i att bygga skolor i 
Colombia. Nyligen kom vd Towe 
Björklund hem efter att ha varit på 
plats i landet under tio intensiva 
dagar då hon varit med och byggt 
åtta nya klassrum i ett utsatt 
område.

– Det var helt magiskt att få vara med 
om det här en gång till. Jag var där första 
gången 2017 och förutom att bygga en 
helt ny skola denna gång, besökte vi den 
som vi byggde då och kunde se hur fint de 

hade skött den, konstaterar hon en knapp 
vecka efter hemkomsten.

Denna gång sponsrade Delér Måleri 
med arbetskläder, verktyg och Towes 
deltagande. Själva byggmaterialet bidrog 
grundaren Rickard Delér med via sitt 
klädföretag C’est Normal. Det var 
också han som satt ihop en grupp med 
personer från olika delar av världen som 
tillsammans genomförde byggprojektet. 
Färghandlaren Jonas Boström, ägare av 
Blå Huset, var också med och sponsrade 
och allt arbete skedde i samarbete med 
hjälporganisationen Ankarstiftelsen.

Flyktingläger byggt av skräp
– Denna gång var vi i ett område i norra 
delen av Colombia, nära gränsen till 
Venezuela. Det var en smärre chock att 
upptäcka hur fattigt det var. Vi åkte rakt 
ut i bushen på leriga vägar med terräng-
gående bilar och där fanns det en liten 
skola som bara bestod av enkla hyddor, 
berättar hon.

Under fem fullspäckade dagar murade 
hon och de övriga deltagarna två längor 
med sammanlagt åtta klassrum samt en 
stor matsal med kök och förråd. Vissa 
dagar kom temperaturen upp i 40 grader, 
men Towe berättar om hur arbetslaget 
peppade varandra och hur den goda 
stämningen gjorde att de jobbade på i ett 
högt tempo och arbetet var slutfört redan 
två dagar tidigare än beräknat.

– Vi fick också möjlighet att besöka ett 
läger för flyktingar från Venezuela, vilket 
var en otroligt jobbig upplevelse. De hade 
själva byggt upp lägret på en gammal 
soptipp och hade använt plastpåsar, 
bildäck och skräp som byggmaterial. 
Det var förfärligt att se och gav ett nytt 
perspektiv till det liv som man själv lever. 
Mitt råd till andra är att om alla bara kan 
ge lite så gör det en enormt stor skillnad.

Text: Lo Bäcklinder

Delér tillbaka i Colombia
De nya skolbyggnaderna. Foto: Benjamin Ortega

Nyligen uppmärk-
sammades Linneby 
Måleri genom 
att Selami fick ta 
emot förstapris i 
kategorin Årets Små 
Måleriföretag vid 
Hantverksgalan på 
Hamburger Börs 
i Stockholm. En 
utmärkelse som 
delas ut för att 
uppmärksamma 
de bästa hantverkarna med stor 
yrkesheder och nöjda kunder.

– Jag och mina tre anställda jobbar 95 
procent med privatkunder och ända sedan 
jag startade företaget och inte kände en 
enda människa, så har det viktigaste varit 
att få nöjda kunder. Har man ett gott 
rykte så tar det tid för det att sprida sig, 
men ett dåligt rykte sprider sig fort, säger 
han.

Nyckeln till att få nöjda kunder menar 
han sitter i att ge dem en bra upplevelse 

Årets Små Måleriföretag:
Linneby Måleri AB (Vinnare)
Anders Furuviks Måleri
Måleri Fina Hem i Värmland AB
Karlsson Klätterteknik AB
Anders Toftling

Årets Medelstora 
Måleriföretag:

Möcklö Måleri AB (Vinnare)
Peterssons Måleri AB
Kim Modigs Måleri & Städ AB
Metodmåleri i Jönköping AB
Renew Service AB

Årets Stora Måleriföretag:
Let́ s Paint (Vinnare)
Malmö Måleritjäns AB, Arlöv
Stoby Måleri AB
THs Måleri
Peter Fors Måleri & Entreprenad AB

Selami Shala tog med sig måleriyr-
ket när kärleken fick honom att 
flytta från Schweiz till Sverige. Nu 
driver han den framgångsrika och 
prisbelönta målerifirman Linneby 
Måleri i Uddevalla, där hans nöjda 
kunder sprider sina rekommendatio-
ner vidare. 
– Det gäller att man ger kunden det 
den förväntar sig hela vägen genom 
jobbet, konstaterar han.

För tio år sedan flyttade Selami Shala till 
Sverige för att leva tillsammans med sin 
fru som är uppväxt här. Och med en ut-
bildning till målare i bagaget kunde han 
efter bara ett år starta eget företag.

– Det är inte direkt någon skillnad på 
jobbet mellan länderna, annat än att man 
bygger husen mycket oftare i trä i Sverige. 
Jag använde kanske lite mer lacknafta 
och oljebaserade färger i Schweiz, men 
det har varit en utveckling även där under 
dessa år, så det är nog ungefär detsamma 
idag, säger han.

från början till slut. Från första kon-
takten, till fakturering och inte slarva 
någonstans på vägen. Att lyssna noga till 
kundens önskemål är ytterligare en faktor 
som han tror skapar framgång.

– Jag skulle gärna låta företaget växa 
ytterligare, men som det ser ut med rekry-
tering så är det inte läge just nu. Jag vill 
verkligen bara jobba med de allra bästa 
målarna, för att kunna fortsätta att ha ett 
bra namn.

Text: Lo Bäcklinder

”Ge kunden en positiv 
helhetsupplevelse.”
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Ansvarig Målare 
– tvådagarskurs i uppskattat kursformat! 
Som platsansvarig målare behöver du ha en grundläggande förståelse 
för byggprocessen och förutsättningarna för ett projekt. Därför har 
Byggakademin i samarbete med Måleriföretagen tagit fram tvådagars-
kursen Ansvarig Målare.

Kursen vänder sig till dig som är eller ska bli platsansvarig målare i större eller 
mindre projekt inom byggsektorn och målare som vill ha en djupare förståelse och 
kunskap för eget arbete.
Missa inte chansen att säkra din plats på kursen! Kommande kurstillfällen är 
21-22 februari i Stockholm och 4-5 april i Göteborg. Först till kvarn! Läs mer på 
Byggakademins hemsida.

Måleriyrket är en framtidsbransch
En ny framtid är Måleriföretagens satsning för att informera om 
de många möjligheter till utveckling och karriärvägar branschen 
erbjuder.

Som färdigutbildad målare har du många karriärmöjligheter, beroende på 
vad du är intresserad av. Du kan bli arbetsledare, företagsledare, inrednings-
arkitekt, kalkylator, KMA-ansvarig, målarlärare, platschef och projektle-
dare.

Drömmer du om att bli UX-designer, truckförare, målare eller jurist? 
Väljer du att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Måleri på 
gymnasiet får du per automatik högskolebehörighet.

Du hittar allt du behöver veta på www.ennyframtid.se.

Hallå där Louise!  
Du är ny chefsjurist/
förhandlare på Måleri- 
företagen. 
Hur känns det?
– Det känns mycket spännande och roligt 
att ha denna roll på Måleriföretagen, 
särskilt i denna händelserika tid.

Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser fram emot att arbeta med intres-
santa och varierande frågor och uppgifter. 
Det känns spännande och givande att 
arbeta långsiktigt med frågor som är 
viktiga för medlemmarna, branschen och 
svenskt företagande i stort samt att vara 
behjälplig med ärenden där medlemmar 
och regioner behöver stöd.

Vad är din bakgrund?
– Jag kommer senast från Länsförsäk-
ringar där jag arbetat dels med skade-
stånd och tvister, dels med strategiska 
juridiska frågor i försäkringsbolagets 
stab. Dessförinnan har jag arbetat med 
avtalsrätt och bolagsrätt på affärsjuridisk 
byrå.

Berätta om dig själv!
– Jag är en positiv och engagerad person 
som tycker om nya utmaningar och upple-
velser såväl i mitt arbete som privat. Jag 
vill gärna lära mig nya saker i mitt arbete 
och när jag är ledig tycker jag om aktivi-
teter och träning utomhus, gärna i säll-
skap med nära och kära. Jag är 
särskilt intresserad av segling 
och skärgårdsliv, vintersport 
och löpning.

Vad har du för förvänt-
ningar när du kliver in i 
din nya roll?
– Jag förväntar mig 
att lära mig mycket 
om medlemmarnas 
verksamhet, att driva 
och informera om 
viktiga frågor för 
medlemmarna och 
branschen samt att 
bidra till en positiv 
utveckling för 
måleribranschen och 
Måleriföretagen 
centralt och regio-
nalt. Jag ser fram 
emot händelserika 
och utvecklande 
arbetsdagar.
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Berätta om dig själv!
– Jag är en 23 år gammal juriststudent 
från Uppsala. Min tid som student går 
dock mot sitt slut och under februari 
nästa år tar jag mitt första steg ut 
arbetslivet som jurist. Eftersom det är 
inom arbetsrätten som jag känner mig 
som mest hemma så är det såklart 
intressant att jag får vara på en arbets-
givarorganisation under min upp-
satspraktik. Under denna termin 
skriver jag också mitt examensarbete. 
Min uppsats behandlar arbetsrelaterad 
psykisk ohälsa och jag undersöker 
regleringen av psykiska arbetsskador 
och psykosocial arbetsmiljö. I övrigt så 
gillar jag att träna på fritiden, att dansa 
och att hitta på olika sociala aktiviteter.

Du har varit här sedan september – 
hur har tiden varit?
– Det har varit lärorikt, intressant och 
en väldigt rolig upplevelse. Varje dag 
har jag fått nya utmaningar och fått 
lära mig nya saker. Alla som arbetar 
här har varit otroligt välkomnande och 
duktiga på sitt arbete och jag kommer 
verkligen att bära med mig mina 
erfarenheter från Måleriföretagen i mitt 
framtida yrkesliv som arbetsrättsjurist. 
Att följa med på förhandlingar och vara 
med under möten har varit både 
givande och roligt. Lokalerna är också 
helt fantastiska, det är så inspirerande 
att kunna sitta på ett kontor med möj-
ligheten att kunna se ut mot vattnet. 

Vilka lärdomar tar du framför allt med 
dig härifrån?
– Framför allt har jag fått lära mig 
väldigt mycket genom mitt arbete med 
att svara på frågor från jourmejlen. Det 
har givit mig mycket kunskap om 
måleribranschen och dess kollektivavtal 
men även om arbetsrätten i stort. Jag 
har fått mycket stöd och inspiration 
från alla här. Jag kommer till våren att 
arbeta med arbetsrätt och det har varit 
otroligt lärorikt att få lära mig om 

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

Hej Rebecca Wärngren! Du studerar 
juridik på Uppsala universitet och 
gör din uppsatspraktik hos  
Måleriföretagen i Sverige.

arbetsrätt på Måleriföretagen under 
min uppsatspraktik. 

Vilka intryck har du fått från måleri-
branschen?
– Det har varit många olika intryck. Jag 
har fått lära mig massor om måleri-
branschen. Jag har växt upp med en 
pappa som arbetar inom måleri-
branschen så därför har det varit väl-
digt intressant att få lära mig mer om 
branschen. Den viktigaste insikten för 
mig är den påverkan som arbetsmark-
nadens parter har på arbetsvillkoren 
och förutsättningarna inom måleri-
branschen. Och hur Måleriföretagen 
hjälper till att utveckla måleribranschen 
och det stödet som de ger till arbetsgi-
vare.

WEBBSHOP
Som medlem i Måleriföretagen 

har du tillgång till en mängd 
trycksaker och broschyrer som 

du har nytta av i ditt företa-
gande. I vår webbshop kan du 
beställa eller ladda ner pdf:er. 
Du kan också beställa klister-
märken för att använda i din 

marknadsföring.
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De flesta medlemmar har mycket att göra just nu, trots att 
mycket tyder på att en lågkonjunktur stundar. Byggsektorn 
brukar tidigt känna av sämre tider och i perioder av osäkerhet är 
det viktigt att inte glömma medarbetarna. När Framtidsgruppen 
samlades för möte den 26–27 oktober var utveckling av medar-
betare i fokus. 

Trettio deltagare från hela landet samlades på The Winery Hotel 
i Solna för att diskutera hur man som ledare kan arbeta för att 
stärka engagemang, motivation och trygghet hos medarbetarna 
och samtidigt göra företaget mer lönsamt och mindre känsligt för 
marknadens svängningar.   

Framtidsgruppen är ett ledarskapsnätverk som Måleriföre-
tagen drivit under många år och denna gång var det många 
deltagare som var med för första gången. 

– Det är jättekul, verkligen! Vi vet att programmet är upp-
skattat och att både innehållet och gemenskapen bidrar till att 
man vill fortsätta delta, men vi har haft lite av ett generations-
skifte de senaste åren, vilket är helt naturligt. Nu ser det ut som 
att vi åter har en god tillväxt och att vi nått ut till nya deltagare, 
säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig hos Måleriföretagen 
och ansvarig för Framtidsgruppen.

Under höstmötet delade tre rutinerade föreläsare med sig av 
sina kunskaper inom ämnet team och lagarbete, alla med olika 
perspektiv och bakgrund. Under två välfyllda dagar fick delta-
garna lyssna till:

•  Malin Rapp, med akademisk bakgrund inom neurovetenskap 
och motivationspsykologi

•  Claes Hellgren, före detta landslagsspelare i handboll, för-
bundskapten och sportkommentator

•  Thomas Dimming, ledarskapsexpert och mångårig coach åt 
chefer

– Föreläsarnas olika bakgrund gav en 
mycket bra blandning av erfarenhet och 
alla deltagare fick praktiska verktyg med 
sig att använda i det egna företaget, säger 
Jonas.

Utvecklingsdrivna och  
engagerade team i fokus 
vid Framtidsgruppens höstmöte

Hannah Falkenström, Gusten Persson Måleri, var för första 
gången med på Framtidsgruppens möte. 

Hur var det att vara med första gången? 
– Det var mycket givande, roligt och samtidigt lärorikt. Jag 
rekommenderar alla som har en ledande position på ett målerifö-
retag att ta tillfället i akt och delta för att träffa både branschkol-
legor och lyssna på spännande föreläsningar. 

Vilket intryck fick du av Framtidsgruppen? 
– Jag fick ett mycket gott intryck och att teamet bakom var enga-
gerade och hade styrt upp dagarna väl och på ett professionellt 

sätt. 

Varför skulle du rekommendera andra att vara med?
– Jag rekommenderar Framtidsgruppen för att träffa branschkol-
legor och trendspana kring vad som händer just i branschen och 
vilka ämnen som är aktuella och diskuteras idag. Likaså för att 
hämta inspiration och få idéer på hur man kan utveckla sitt eget 
företag, medarbetare och ledarskap till det bättre.

Thomas Dimming föreläser.

Stefan Linder, Holmlunds Måleri och Hannah 
Falkenström, Gusten Persson Måleri

Jimmie Walter, Celander Skaraborg  
och Gustav Hagström, Hållbart Måleri  
i Uppsala

NÄSTA TRÄFF MED  
FRAMTIDSGRUPPEN ÄR  
UNDER SENVÅREN 2023. 
Är du intresserad av Framtids-
gruppen? Hör gärna av dig till  
jonas.lindberg@maleriforetagen.se.
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Allt fler blir medlemmar
1.   Hur kommer det sig att du blivit medlem?

2.  Vad har du för förväntningar på medlemskapet?

Nya medlemmar
n  IEM Måleri AB, Skällinge

n MCC Bygg & Måleri AB, Göteborg

n Storöstrands Måleri AB, Huddinge

n Bastuvikens Måleri, Hällingsjö

DAN BERTILSSON
Bastuvikens Måleri,  
Hällingsjö

1.  –  Det var ju första gången i min 45-åriga karriär 
som jag fick chansen. Tidigare har jag bara varit 
anställd som målare, mätare, måleriutbildare 
och kalkylator så nu vill jag avsluta min karriär 
som egenföretagare på ett lika seriöst sätt. 
Därför tycker jag ett medlemskap sitter rätt.

2.  – Jag har inga egentliga förväntningar på 
medlemskapet ännu, men jag har lite tankar om 
att ta målarmästarbrevet och i samband med det 
kanske jag kan få hjälp. Och så tycker jag det ger 
en bättre image åt min firma.

ISMET EMIN
IEM Måleri, Skällinge

1.  – Många av de större objekten kräver 
att man har kollektivavtal och därför 
valde jag att bli medlem. Vi är fyra i 
företaget med mig och jobbar med 
många olika uppdrag.

2.  – Jag har inte hunnit gå några kurser 
eller utnyttja några erbjudanden 
ännu, men i framtiden hoppas jag på 
att kunna få hjälp om jag behöver.

Är det du som har 
ansvaret? Då bär du 
också risken.
 

Som företrädare för ditt bolag riskerar 
du att bli personligt betalningsansvarig 
om något går snett. Med vår vd- och 
styrelseansvarsförsäkring får du rätt stöd 
och hjälp. 

Kontakta oss på telefon 0770 - 33 99 86 eller via 
mejl på grupp@sakra.se så berättar vi mer!

www.sakrakoncept.se/maleriforetagen
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hjärta. Det senaste inslaget i projekten 
har varit initiativ som på olika sätt lyfter 
klimatfrågan och skapar arbetstillfällen för 
unga, som genom målerihantverk ger dem 
en chans att aktivt vara med och motverka 
den globala uppvärmningen.

Inom de två projekten ”Miljö & Arbete” 
och ”Cool Green Deal”, som är finansie-
rade av Vinnova och Arvsfonden, sker 
detta genom att målerieleverna erbjuds en 
gratis kurs i Cool Roofing-tekniken. Det 
här en teknik för att ”coata” taken med en 
vit färg som reflekterar solljuset tillbaka 
ut i rymden, i stället för att attrahera 
värmen på det sätt som ett svart tak gör. 
Detta minskar i sin tur växthuseffekten 
och sänker energikostnaden avsevärt för 
fastighetsägaren. I andra delar av världen, 
som i Frankrike och Californien, är 
tekniken standard för nybyggnationer och 
utförandet har även börjat sprida sig till 
Sverige. Det är framför allt på handels- och 
industribyggnader med kylbehov samt 
tak med solceller som tekniken är särskilt 
fördelaktig, för att på kort tid tjäna in 
investeringen. 

Thermo-Logic i Landvetter är en av 
pionjärerna i Sverige då de är bland de 
första hantverkarna som är ackrediterade 
installatörer av Cool Roofing-system och 
certifierade utförare av coating för vita 
tak. De har sedan 2022 varit officiella 
partners och  instruktörer för Sätt färg på 
Göteborgs kursdeltagare. Kursen som sker 
under en dag består av både föreläsningar 
och praktiska moment där eleverna lär sig 
att själva utföra de olika delmomenten. 
Efter fyra framgångsrika kurstillfällen 
med partnerskolorna Movant Göteborg, 
Göteborgs Praktiska Gymnasium, Borås 
Yrkesgymnasium och Movant Helsingborg 
planeras nu kurserna för 2023.

Sätt färg på Göteborg erbjuder 

Måleri- och byggelever får 
gratis kurs i Cool Roofing

Bilderna är från senaste 
kurstillfällena på Yrkesgymnasiet 
i Borås och Movant Göteborg.

Sätt färg på Göteborg är en ekonomisk 
förening som initierades av Måleriföre-
tagen i Väst för att uppmuntra fler unga 
som stod långt från arbetsmarknaden till 
att utbilda sig till yrkesmålare. Sedan dess 

har projekten även kommit att 
inkludera ett flertal projekt med 
dekorativt måleri, som till exempel 
”21 km konst”, där målerielever 
har fått skapa muralmålningar 
tillsammans med professionella 
konstnärer runt om i staden som 
en extra del av sin utbildning. I 
augusti 2021 listades stråket som 
skapades under ”21 km konst” 
som en av anledningarna till att 
Göteborg, av tidningen Vagabond 
och New York Times, utsågs som 
ett av världens 15 bästa besöksmål. 

Social inkludering och måleri 
ligger än idag i verksamhetens 

Okt Nov Dec Jan 22 Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

129 130 130 130 131 131 132 133 134 134 134 134

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

129 130 130 131 131 131 132 134 134 134 135 135

3049
Målningsavtalet

125 125 125 125 125 125 125 128 128 128 128 128

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

SNABBT REN.

Dammfri slipning 
med Abranet®

Läs mer på mirka.se 

Upplev

Utforska fördelarna med Mirkas dammfria slip- 

lösningar och se hur en hälsosam arbetsmiljö,  

förbättrad effektivitet och en högkvalitativ 

finish förbättrar din verksamhet. 
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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. 
Informationen 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.

FÖRSÄKRINGSFOKUS

För mer information eller om ni är 
intresserade av en offert på en försäkring:

Säkra Koncept AB  
Växel: 0770-33 99 86 

E-post: grupp@sakra.se

FÖRETAGSFÖRSÄKRING  
– för småföretag
Mindre bolag – färre försäkringar?  
Tvärtom, du behöver mer skydd då 
du är extra sårbar

Det finns vissa försäkringar som är nöd-
vändiga att ha som målare.  
Exempelvis försäkring för sitt ansvar för 
sak- och personskador men även rätts-
skydd, avbrott och skydd för sin egendom 
vid ett eventuellt inbrott. Utöver ovan 
nämnda behöver man även skydd för 
arbeten som sker på ett arbetsområde 
(se ruta). Oavsett om du driver pappers-
arbetet från hemmet eller ett kontor 
så gäller hemförsäkringen inte för ditt 
företag, oavsett bolagsform (EF, HB, 
KB eller AB). Det är därför viktigt att du 
tecknar en kombinerad företagsförsäk-
ring för att skydda ditt företagande. 

Kontrollera din försäkring noga så 
att du har alla viktiga moment med i 
lösningen. Du vill ha allt det finstilta med 
när väl skadan inträffar.

Exempel på vanliga skador för målare är:
• Rättstvister
• Nyckelförlust

•  Skadat kunds egendom (allt från 
bränder till skador på inredning  
hos kund)

• Förlust av hjälpmedel/verktyg
• Tjänsteresa

Skydd om det händer DIG något: 
Sjukavbrott
En sjukavbrottsförsäkring är otroligt 
viktig för just småföretag där företagets 
största tillgång är just du själv. Via en 
sjukavbrottsförsäkring får du ekonomisk 
hjälp att betala företagets fasta kostnader 
vid långvarig sjukdom – så att företaget 
överlever under din frånvaro.

Kollektivavtalade försäkringar via 
exempelvis Fora gäller ibland inte för 
dig som vd/ägare. Därför måste du se 
till så att du tecknar försäkringar för dig 
själv. Exempelvis: Olycksfallsförsäkring, 
sjukvårdsförsäkring samt livförsäkring är 
produkter som är otroligt viktiga. 

Trygghetspaketet 
Via Måleriföretagen har vi paketerat det 
viktigaste för dig som småföretagare.

Paketet innehåller en komplett före-

tagsförsäkring, sjukavbrott med fast 
ersättning per månad, olycksfall samt en 
livförsäkring – allt för att du ska känna 
dig maximalt trygg.

Trygghetspaketet kan tecknas av före-
tag med max två anställda samt max tre 
miljoner kronor i årsomsättning. Premie 
från 299 kr/månad.

Arbetsområdesförsäkring (moment)
• Arbeten allrisk
• Hjälpmedel
• Befintlig egendom ROT
• Nyckelförlust
• Egendom i servicebil



 
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

Som medlem kan du alltid ringa vår jour 
för arbetsgivarfrågor. Telefonnumret 
hittar du på vår webb: 

maleriforetagen.se

De bästa verktyjen  
en maulare kan fau

Målarens bästa vän.
Sedan 1975.

Vi  tillverkar bara måleri verktyg som gör sitt jobb. Men på 
 småländskt vis – klurigt, användarvänligt och  ekonomiskt. 
Därför har vi hantverkarnas obrutna  förtroende sedan 45 år.

Hos oss hittar du allt du behöver för att göra ditt jobb.  
Vår droppsmarta pensel här är bara ett av många exempel.  
Vi finns hos välsorterade färgbutiker över hela Sverige.

embo.se

Rätt profil?
På maleriforetagen.se kan man 
ladda ner Måleriföretagen i 
Sveriges logotype om det är 
dags att beställa nya brev-
papper och kuvert 
eller om det kanske 
är dags att stripa 
om bilen.
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I början av november tävlade ett 
antal av världens unga målare i 
WorldSkills Competition 2022 
Special Edition i Italien. Denna gång 
var det Österrike, Frankrike och Kina 
som tog hem medaljerna.

Efter pandemiåren är det mycket som har 
hamnat i ofas, inte minst inom tävlandet. 
Det planerade Yrkes-VM som skulle ägt 
rum i Shanghai i oktober blev inställt och 
i stället ersatt av ett antal deltävlingar 
som lagts ut på olika platser i världen. 
Tävlingarna i måleri och plattsättning 
förlades till FieraMesse Exhibition Centre 
i Bolzano som ligger i Sydtyrolen, Italien.

– Det här är en fantastisk möjlighet för 
Sydtyrolen. Förberedelserna har pågått 
under en tid och vi ser fram emot att 
välkomna 13 tävlande i varje tävling, 
förklarade Thomas Pardeller, teknisk 
delegat för WorldSkills Sydtyrolen, Italien 
innan tävlingen.

Unga målare 
tävlade i Sydtyrolen

Av de nordiska länderna var det Fin-
land och Danmark som var på plats, men 
Sverige väntar med sitt nästa tävlande till 
september 2023 då EuroSkills äger rum i 
Gdansk, Polen.

Topp-placeringarna togs av Österrike, 
Frankrike och Kina, de två förstnämnda 
är sedan ett flertal år vana att ta hem 
medaljerna.

– Det handlar mycket om att de har 
bra experter i dessa länder, att de tränar 
väldigt mycket och har bra traditioner 
på området. Det kan också ha betydelse 
att vissa av de moment som ingår inte är 
så vanliga inom produktionsmålandet, 
utan mer hör till dekorationsmåleriet, 
säger Björn Nilsson, projektledare på 
WorldSkills och tidigare coach för Måle-
rilandslaget.

Text: Lo Bäcklinder
lo@malarmastaren.se

Foto: WorldSkills
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produktnytt
Kanske en julklapp  
till familjen...
Attentiv är Russell 
Hobbs nya serie med 
kaffebryggare, vatten-
kokare och brödrost 
med ett stort fokus 
på design, funktion 
och prestanda. På 
kaffebryggaren 
kan man exempelvis 
kallbrygga kaffe, 
justera önskad styrka 
eller brygga endast en kopp om så 
önskas. Brödrosten har en unik funk-
tion som rostar baserat på önskat 
rostresultat istället för tid, och på 
vattenkokaren kan man ställa in vat-
tentemperaturen på ett intervall från 
40 till 100 °C.

Alcro x Säker stil – kulörsamarbetet 
utökas med två nya kulörer
Alcros samarbete med Säker stil, Ebba Kleberg von Sydow och Emilia de Poret, 
utökas nu med två nya kulörer inspirerade av våra garderobshjältar. Gorgeous Green 
är den ultimata gröna kulören och Belle Blue har hämtat inspiration från de älskade 
jeansen.

Utöver de två nyheterna finns sju kulörer i kulörkollektionen Säker stil: Perfect Pink i 
en mjuk och ljust rosa nyans; Ebba Grey, en neutral ljust grå kulör; Classic Grey som 
går i en mer stram och mörkt grå ton; Truly Taupe en varm, brun kulör; Basic Beige, 
en finstämd och lättmatchad basbeige kulör; Bold Black, en riktigt nattsvart nyans 
med djup samt Emilia White som är den optimala, varmvita kulören.

IONIQ 6 levererar en uppskattad helelek-
trisk räckvidd på över 610 km[1]enligt 
WLTP-standarden (Worldwide Harmo-
nized Light Vehicle Test Procedure), 
tillsammans med ultrasnabb, 400 V/800 
V-multiladdningskapacitet som möjlig-
gjorts av Hyundai Motor Groups Electric-
Global Modular Platform (E-GMP). 
Modellen har också vad som kan vara 
Hyundais mest aerodynamiska design 
hittills och en rad framträdande funk-
tioner som Dual Color Ambient Lighting, 
Speed Sync Lighting, EV Performance 
Tune-up och Electric Active Sound 
Design (e-ASD), vilket förbättrar den 
elektriska mobilitetsupplevelsen.

IONIQ 6:s modulära pekskärmspanel 
integrerar en 12-tums full-touch infotain-
mentdisplay och ett digitalt kluster på 
12 tum som huserar avancerad teknik 
för en förbättrad digital användarupple-

Guldfärgad vinöppnare 
från Pulltex
Den här vinöppnaren har den så 
kallade click-cut-effekten. Det 
innebär att du med ett enhandsgrepp 
kan fälla upp kniven för att skära 
av folien runt flaskhalsen. 
Öppnaren underlättar även 
när du öppnar flaskor med 
långa korkar. Vinöppna-
rens hävarm, eller 
flaskstöd, garan-
terar att du får 
med hela korken 
när du öppnar 
vinflaskan. 

Knivset i två delar från 
Yaxells serie Zen
Ett vasst knivset som består av Yaxells 
prisade kockkniv och en allkniv. Kock-
kniven kan du använda till att skära, 
hacka och tärna de allra flesta råvaror. 
Allkniven är bättre lämpad för finstilt 
arbete, till exempel att hacka lök, chili, 
örter och mindre frukter.

velse som kan anpassas för att möta 
kundens behov.

Infotainmentsystemet i IONIQ 6 visar en 
realtidsuppdaterad radie för pågående 
resa baserat på aktuell laddningsstatus. 
Systemets uppkopplade biltjänster 
hjälper också till med att söka och pla-
nera den bästa rutten med laddstationer 
längs vägen. 

Apple CarPlay och Android Auto ser 
fantastiskt ut på den breda displayen. 
Stöd för flera Bluetooth-anslutningar är 
tillgängligt så att två enheter kan paras 
med systemet samtidigt – en för telefon-
samtal och en för musikströmning. 
Premiumljudsystemet från Bose som 
inkluderar åtta högtalare, varav en sub-
woofer, som är strategiskt placerade 
inuti bilen för en högkvalitativ lyssnar-
upplevelse. Navigationssystemet 
kommer med Bluelink Infotainment/
Kartuppdateringar.

Hyundai IONIQ 6
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produktnytt

Hultafors snabbvinkel 
– nu i tre storlekar
Den största modellen, large, passar 
bra för arbete av större arbets-
stycken, limträbalkar och takstolar. 
Den lämpar sig även bra för anhåll vid 
kapning. På baksidan finns en stor 
anteckningsyta för blyerts. Minstingen 
i sammanhanget är small och ryms 
lätt i fickan. Den lämpar sig för att ta 
ut vinklar på mindre arbetsstycken 
såsom reglar och lister. 

Snabbvinkeln är också utrustad med 
skalor för kapning av taksparrar 
medan spåren inne i triangeln fung-
erar som stöd för märkning av exem-
pelvis längsgående linjer eller vid 
tillskärning av gipsskivor.

Tillsammans har Rebel Walls och prisbelönta designbyrån Stylt skapat en tapet- 
kollektion som fångar den karga miljön runt det prisbelönta boutique-hotellet och 
fyren, Pater Noster, på den svenska västkusten. Tapeter med en västkust twist 
som du aldrig sett tidigare. Rebel Walls kollektion i samarbete med Stylt och 
innehåller 6 mönster i en havsnära färgskala.

Flex lanserar 
excenter-, fyrkant- 
eller trekant-slip i 

kompakt design. Samt-
liga maskiner har ett effektivt 

utsug tack vare integrerad suganord-
ning för dammfritt arbete med filter-
patroner. Dammet separeras från 
luften och samlas i behållaren. Man 
kan även välja att koppla till en säker-
hetsdammsugare om man föredrar 
det.

Sliparna har varvtalsval med fyra 
nivåer som du enkelt justerar med 
hjälp av +/- knapparna som sitter 
ergonomiskt placerade under på- och 
av-knappen i maskinens framkant.

Excenterslip ORE2-125 EC kan 
användas med både FLEX sandpapper 
och övriga märken på marknaden.

Sliparna är borstlösa, vilket borgar för 
ett underhållsfritt användande. Dess-
utom är de utrustade med elektronisk 
signalbrytare för säker användning 
med snabbstoppsfunktion som förhin-
drar att slipplattan efterroterar.

Sjöö Sandström lanserar nya Landsort 459m
Svenska klocktillverkaren Sjöö Sandström etablerades 1986 och lanserade den 
första svenska dykarklockan ”Landsort” 2011. Sjöö Sandström lanserar nu en ny 
version av den unika klockan i tre olika utföranden samt en limited edition-modell.

Tre nya slipar från  
Flex

REBEL WALLS X STYLT

BMW i4
BMW lanserar nu den första helelektriska premiumbilen i mellanklassen. Till lanse-
ringen kommer två modellvarianter: BMW i4 eDrive40 samt BMW i4 M50 – som blir den 
första Performance-modellen med helelektrisk drivlina och fyrhjulsdrift från BMW M.

BMW i4M 50 är utrustad med två elmotorer, en på framaxeln och en på bakaxeln, med 
en kombinerad maximal effekt på 544 hk och M-specifik chassi-teknik, vilket utlovar en 
fängslande prestanda och en räckvidd på 510 kilometer enligt WLTP-testcykeln. I BMW 
i4 eDrive40 samverkar  elmotorn med klassisk bakhjulsdrift för att skapa utsläppsfri 
körglädje. Modellen har en WLTP-beräknat räckvidd på upp till 590 kilometer.

BMW i4 har både rymligheten och bekvämligheten som kännetecknar en fyrdörrars 
Gran Coupé, med fem vuxna sittplatser och en stor och vid bakluckeöppning, vars 
utrymme rymmer upp till 470 liter (1 290 liter med fällda ryggstöd). Premiumkänslan 
reflekteras i allt från bilens avancerade körsystem och chassi-teknik, till dess eleganta 
design, genomgående hög standard på materialval och hantverk samt det breda urvalet 
av tillbehör. Utöver detta tillkommer en helt ny generation av infotainment- och operativ-
systemet BMW iDrive samt de senaste innovationerna inom autonom körning och 
parkeringsassistans.
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Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se

Gamla fönster är gamla av två 
anledningar – bra virke och bra 
väderskydd.
Så behåll materialet och förnya väder
skyddet med en färg som är avsedd just  
för underhåll av fönster. 
Engwall o. Claessons Fönsterfärg är en 
klassisk alkydoljefärg som penetrerar och 
skyddar husets känsligaste byggnadsdel. 
Och du kan få den i de allra flesta NCS
kulörer.

www.eoc.se
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Fönsterunderhåll?

Vår uppdrag är att genomföra 
mätningar, administrativt ta 
hand om mätningsunderlag och 
ta fram ett korrekt underlag för 
uträkning av ackordslöner, för 
Måleriföretagen i Sverige och 
Svenska Målarförbundet.

Malerifakta.se

Vi förser måleribranschen med en
heltäckande service för mätningar
så du kan få rätt lön.

Mirka lanserar skyddsprodukter  
– en ny del av Mirka Essentials
Mirka utökar nu utbudet av Mirka Essentials-produkter för proffs. Från 
och med nu finns även handskar, skyddsglasögon, masker och overaller 
tillgängligt från Mirka.

Mirka är en pionjär inom dammfri slipning, med målsättningen att göra 
arbetsplatser säkrare och bekvämare för slutanvändarna. 

– Vi rekommenderar starkt att du använder personligt skydd vid slipning, 
polering, lackering eller montering, och dessa tillbehör finns nu tillgäng-
liga från Mirka för professionellt bruk, säger Kim Rönnholm, Portfolio 
Manager Post paint & Accessories, på Mirka.

Det utökade sortimentet av Mirka Essentials inkluderar två nya overaller: 
Light Line och Carbon Line. Båda är slitstarka, återanvändbara och anti-
statiska premiumoveraller. Carbon Line-overallerna är Dupont Teflon- 

belagda för smuts- och vattenavvisning, för 
att hålla dig ren längre under krä-

vande arbetsförhållanden.
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Här finns Teknos Yrkesbutiker
Teknos Linköping 
Gillbergagatan 43A | 582 73 Linköping | 013-470 29 29

Teknos Helsingborg 
Bergavägen 5 | 254 66 Helsingborg | 042-45 39 120

Teknos Västberga 
Lerkrogsvägen 15 | 126 79 Hägersten | 08-128 99 101

Teknos Veddesta
Veddestavägen 21 | 175 62 Järfälla | 08-128 99 102

Ljungdahls Färg, Göteborg
Lilla Marieholmsgatan 2 | 415 02 Göteborg | 031-711 35 73
E.A Rosengrens Gata 13C, Högsbo | 421 31 Västra Frölunda | 031-711 35 73

Välkommen in!

Effektiv  
marknadsföring

Ring 070-747 42 82  
eller skicka mejl till  

per @ malarmastaren.se

Annonsera 
i yrkesbutiken  

eller måleriguiden!

Upptäck fördelarna 
med Nordsjö
Professional Shop
- registrera ditt 
företag idag

Kontakta 
din Nordsjö 

proffsbutik för 
mer info

shop.nordsjoprofessional.se

Beställ färg och verktyg när det 
passar dig. Om du beställer före 
kl. 09:00 helgfri vardag får du 
varorna levererade samma dag.

Håll koll på dina fakturor och 
beställningar. Alla köp både i butik och 
online finns på ett och samma ställe.

+ Se dina avtalspriser
+ Skapa beställningsmallar
+ Mycket mer!
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Effektiv  
marknadsföring

Ring 070-747 42 82  
eller skicka mejl 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 
stockholmfargcenter@colorama.se

Anders Humla  
hälsar er välkomna!

Välkommen till
Alcro Pro Center 

 Rådgivning

 Stort kulörutbud

 Stort maskinutbud 

 Stort urval av tillbehör

 Snabb frihandsbrytning

 Produkter av hög kvalitet

 Utkörning till arbetsplatser

 Yrkeskläder som håller måttet

 Telefonorder för snabb avhämtning

www.alcro.se/pro/procenter/butiker

I våra yrkesbutiker kan vi ge dig som jobbar med 
våra produkter den extra service som behövs  
för att underlätta din arbetsdag. Vi finns i  
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Välkommen in i någon av våra butiker!
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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 - Vi erbjuder  
marknadens mest attraktiva kalkyler

Projekteringar 
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

WWW.MASTER.NU
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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

Rödfärg · Slamfärg 
Falu Fasad · Knut & Foder

Falu Staketfärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3 · 791 07 Falun
023-70 57 40 · falu.vapen@rotmotaverken.se

faluvapen.se

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

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 070-747 42 82  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

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

P



BRANDSKYDDSMÅLNING
Vi har brand- och flamskyddsfärg eller lack för  

olika användningsområden.
Oavsett om du behöver skydda trä, stål, betong eller foam  

så har vi lämpliga färger och lacker.

Samtliga av våra färger och lacker har mycket svag lukt  
och är vattenbaserade.

Flamskyddslack, QVFR bruten 3% vit
Sara Kulturhus, Skellefteå. Foto: Martinssons

Brandskyddsfärg för stål, CON-RFB HS
Lokomotivet, Göteborg

Brandskyddsfärg för betong
Aithon A90H

Du har behovet, vi har lösningen.

EOV Sverige AB | Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund | 0303-654 20
www.eldochvatten.se
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POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med nya 
adressen på baksidan.
Målarmästaren
Skridskovägen 13
175 45  Järfälla

Jobba dammfritt 
i smarta system.

Verktyg för högsta anspråk

Den sköna känslan av att allt bara funkar.

Oavsett om det gäller trä, färg eller spackel och 
oavsett var du befinner dig så erbjuder Festool 
alltid en perfekt samklang mellan dammsugare 
och slipmaskin. Resultatet blir, tack vare smarta 
system, perfekta slipresultat och ett hälsosamt 
arbete i alla lägen.

Mer information om hälsovänligt, precist och 
tidssparande arbete på festool.se/dammfritt.


