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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

fter valet ser vi fram emot att få en regering på plats som ytterst värnar 
och verkar för ett fungerande företagsklimat med en gemensam målbild 
som värnar och utvecklar de positiva delarna av det som kallas den 
svenska modellen.

Måleriföretagen strävar kontinuerligt efter att utveckla vår verksamhet där vi alltid 
sätter medlemsnyttan i fokus. En central del i detta arbete är att bejaka digitalise-
ringen. Det finns många sätt att definiera och beskriva vad digitaliseringen är och 
vad den innebär. Det viktiga är dock att se möjligheterna med en digital utveckling, 
både i små och stora processer. 

Det moderna medlemsföretaget kräver idag att vi som en attraktiv arbetsgivar- och 
branschorganisation kan leverera, kommunicera och skapa medlemsnytta genom 
att använda oss av alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Därför har vi 
också i vår verksamhetsplan – på lång och kort sikt – satt upp som ett tydligt mål 
att vi ska vara en av Sveriges mest moderna bransch- och arbetsgivarorganisationer. 
En viktig del av detta ambitiösa mål är att vara digitala. 

Vi kommunicerar dagligen med alla våra medlemsföretag – i samtliga regioner över 
hela landet – och i denna ständigt pågående dialog kan vi utveckla både närvaro och 
tillgänglighet som underlättar för våra huvudmän och medarbetare.

Digitaliseringen är inte bara digital kommunikation utan har en vidare betydelse. 
Det handlar om att utveckla affärsprocesser, organisations- och verksamhetsutveck-
ling samt produkt- och tjänsteutveckling. Detta berör både stora som små företag 
och är viktigt för alla branscher. I måleribranschen vill vi se möjligheter – möjlig-
heter som utvecklar våra medlemsföretags affärsmodeller – där vi som organisation 
tillsammans med våra medlemsföretag optimerar dessa möjligheter.

Som måleriföretagare behöver man fokusera på sin verksamhet och sina kunder. 
Det är viktigt att alla administrativa moment och kommunikationen med myndig-
heter, kunder och övriga intressenter sker på ett tidseffektivt och smidigt sätt.

Måleriföretagen arbetar med att utveckla alla digitala processer och verktyg för 
våra medlemsföretag. Mobiltelefonen är exempelvis ofta ett instrument som kan 
vara helt avgörande för viktiga digitala processer och kommunikation. 

Sverige har idag ett antal fördelar genom att vi ligger långt fram i ett digitalt använ-
dande och medvetande och i vår bransch vill vi vara i framkant för att ständigt göra 
våra medlemsföretag konkurrenskraftiga och rustade inför utmaningar och krav 
som både kunderna ställer men även med en föränderlig omvärld.

Vi fortsätter vår digitala resa – för en stark och synlig måleribransch – och tillsam-
mans med våra medlemsföretag, nya som gamla där alla är med.

E

Måleriföretagen fortsätter sin digitala 
resa där medlemsnyttan alltid är i fokus!



Flügger Flutex 7S+ matt väggfärg
Färgen är anpasssad efter nutidens snabba 
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Nyhet!
Flutex 7S+ 
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Stor risk för mut brott inom bygg- och anläggning
I en rapport från OECD som nyligen presen-
terats framgår det att Sverige placerar sig 
ett steg högre än tidigare, när det kommer 
till mätning av förekomsten av mutor och 
korruption. Rapporten med namnet 
”Exporting Corruption” visar bland annat att 
såväl Sverige som många andra länder har 
mycket kvar att göra när det kommer till att 
uppfylla OECD:s konvention mot mutor i 
internationella affärsförhållanden. Det 

framgår av en artikel i Bygg industrin som 
publicerades i mitten av september.

Enligt rapporten har svensk lagstiftning 
brister vad gäller att hålla juridiska personer 
ansvariga för mutbrott, särskilt med beak-
tande av den låga nivån för företagsböter. 
Likaså framhålls att Sverige har ett lågt 
antal utredningar av utländska mutbrott i 
landet.

Solna har bästa 
företags klimatet
För elfte året i rad toppar Solna 
Svenskt näringslivs ranking av 
företagsklimatet i landets 290 
kommuner. Hack i häl kommer två 
nya kommuner.

Sedan 2001 sammanställer 
Svenskt Näringsliv en årlig ranking 
av företagsklimatet i Sveriges 
kommuner. Syftet med rankingen 
är att visa var i Sverige det är mest 
gynnsamt att starta och driva 
företag. 2018 års ranking utgörs 
till två tredjedelar av enkätsvar från 
30 733 företagare. I den sista 
tredjedelen väger Svenskt 
Näringsliv även in statistiska 
 faktorer från SCB och UC.

För elfte året i rad är det Solna 
som tar hem topplaceringen. 
Nya på pallplats är Vellinge och 
Höganäs som ligger på plats två 
respektive tre. Strömstads 
kommun i Västra Götaland går 
upp 89 placeringar och blir årets 
klättrare.

 Nationalmuseum i nytt ljus 
I oktober 2018 öppnade National-
museum i nytt ljus. Då har Stülers 
1860-talsbyggnad fått en genom-
gripande renovering och ombyggnad 
och gått från att vara Stockholms lite 
mörka Nationalmuseum till en 
byggnad i världsklass badande i ljus. 
Bland annat har gamla takfönster 
öppnats upp och i kupoltaken har 
man valt att antingen gå tillbaka till 
ursprungsfärgen eller till en färgsätt-
ning från 1920-talet. Renoveringen 
har utförts av Statens fastighetsverk 
och har tagit drygt fyra år.

Plåtslagaren Mathilda är 
årets Isabelle-stipendiat
Isabelle-stipendiet instiftades 2011 och delades 
ut för sjunde gången under mässan Hem, Villa 
och Bostadsrätt i Stockholm. I år gick priset till 
plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson med 
motiveringen; ”Genom att på ett föredömligt sätt 
vara representant för sitt yrke som plåtslagare 
ger Mathilda Klinger Danielsson oss hopp om 
framtiden. Hon inspirerar inte bara kollegor och 
kunder utan också nästkommande generation.”

Stipendiet startades av Isabelle McAllister i 
samarbete med Rättviseförmedlingen för att 
belysa könsobalansen i byggbranschen, lyfta 
förebilder och uppmuntra kvinnor att söka sig till 
alla fantastiska hantverksyrken. 

Årets jury bestod av Isabelle McAllister, Frida 
Ramstedt, Pirre Starrin, Mackan Nylén, Julia 
Ohlström, Charlotte Gren, Therese Marteleur.

Peab bygger nya psykiatri lokaler i Kalmar
Peab har fått uppdraget att bygga nya 
psykiatrilokaler i Kalmar. Beställare är 
Landstinget i Kalmar Län. Kontraktss-
umman uppgår till 745 MSEK.

Projektet genomförs som totalentre-
prenad i partnering. Under Fas 1 har 
Peab gemensamt med kunden arbetat 
fram systemhandlingarna med stort 
fokus på patienten och patientnytta 
där byggnaden ska skapa en vår-
dande miljö i framkant. Kalmar 
kommun har länge haft behov av fler 
vårdplatser inom psykiatriavdel-
ningen.

 Avtagande  
 bostadsbyggande 
2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett 
tapp med 21 500 sedan konjunktur-
toppen 2017. Det spår Sveriges Bygg-
industrier i höstens konjunktur-
prognos. 

– Vi har varnat för det här. Bolånetak 
och skärpta amorteringskrav har 
kraftigt begränsat andelen hushåll 
som kan finansiera en bostad. En 
tredjedel av marknaden för nyproduk-
tion har försvunnit på två år. Det 
sjunkande bostadsbyggandet kommer 
få spridningseffekter i övriga eko-
nomin, säger Catharina Elmsäter- 
Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Foto: Linn Ahlgren

Foto: Linn Ahlgren

AKTUELLT
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Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

117 117 117 117 118 119 120 120 120 121 121 121

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

117 117 117 118 118 119 120 120 120 121 122 122

3049
Målningsavtalet

117 117 116 116 116 116 119 119 119 119 119 119

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

Källa: Byggindex

Dekorationsmålningskurs med Jan Aldrin
I mitten av november höll Jan Aldrin 
sina populära nybörjar- och fortsätt-
ningskurser i ådring och marmore-
ring. Det skedde i samarbete med 
Alcro-Beckers i deras lokaler i 
Hammarby sjöstad i Stockholm och 
samtliga kurser var fulltecknade.

– Det är roligt att måleriföretagen verkar 
tycka det är viktigt att våra gamla deko-
rationsmåleri-traditioner hålls vid liv och 
skickar sina anställda på kurs, säger Jan 
Aldrin som i mer än 50 år ägnat sig åt att 
lära ut tekniken.

Jan Aldrin peppar kursdeltagarna att 
inte vara så försiktiga och ängsliga utan 
att testa sig fram och våga misslyckas, 
försöka igen och igen och igen.

– Här är det helt okej att misslyckas. 
Det är ju misstagen man lär sig och 
utvecklas av, menar Jan.

Kursdeltagarna får prova på att göra 
marmoreringar i form av kolmårds-, 
rouge de range-, sienna- och carrara-
marmor samt port d’or. På ådringskursen 
får deltagarna arbeta med imitationer av 
ek, björk, mahogny, valnöt och ask.

Thomas Gustafsson på Gnesta Penseln 
gästade kursen och informerade om 
deras sortiment och hur man ska sköta 
penslar så de får lång hållbarhet. En 

pensel av god kvalitet blir bättre och 
bättre med tiden om de skötts rätt. Innan 
användning av penseln: Oljeimpregnera 
(med matolja, rapsolja, motorolja eller 
liknande) hela penseln några dygn. 
Såptvätta sedan ur borsten. Efter 
målning med vattenbaserade färger och 
”äldre” färger till exempel äggoljetem-
pera, limfärg, tvättas borsten noga med 
såpa och vatten. Efter målning med olje-
baserade färger, använd av fackhandeln 
rekommenderade ej uttorkande rengö-
ringsmedel. Avsluta alltid med såptvätt.

En annan pionjär vad beträffar dekora-
tionskurserna är Leif Hemdal, som sedan 
90-talet arrangerat kurserna och burit 
skivor och övrig utrustning som behövs 
till kurserna.

Text och Foto: Per Hansson

Från vänster: Veronica Sandberg, Eva Jansson, Julia Nilsson, Leffe Hemdal, Benita Glassel, Johan 
Martinsson, Mikael Andersson, Bengt Nordrup, Niklas Furuvik, Frida Forshed, Miguel Quintero 
och Jan Aldrin.

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

Nyhet!
Hela butiken i 
bakfi ckan

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

Logga in eller
registrera dig

Beställ
varor

Välj leverans eller 
hämta själv i butik*

Samla allt
på en plats

shop.nordsjoprofessional.se
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Efter den senaste sjukskrivningen 
på två år fick målaren Darek Lis en 
ny chans att arbeta trots att hans 
kropp är i stort sett helt utsliten 
efter många års enformigt måleri-
arbete. På Sandå måleri i Enköping 
får han möjlighet att arbeta utifrån 
sina egna förutsättningar och 
slipper stressen.

– Jag är helt sönderjobbad. Jag har 
stora problem med både axlar, nacke, 
bröstrygg och korsrygg och har ärrbild-
ningar på nervsystemet som ger ständiga 
nervsmärtor. Under en tid hade jag en 
elektrisk tensapparat inopererad, men 
den fungerade inte längre och nu an-
vänder jag istället morfinplåster för att 
hantera smärtan, berättar Darek Lis.

Han är 49 år och har arbetat som 
målare i stort sett hela sitt liv. De kropps-
liga problemen började redan när han var 
33 år och därefter har de eskalerat med 
långa sjukskrivningar till följd. Dålig 
erfarenhet av Försäkringskassans krav 
och indragen ersättning utan förvarning, 
är delar av hans erfarenheter. Senast var 
han sjukskriven i två år.

Jobbar i sin egen takt
Genom sin anställning på Sandå måleri i 
Enköping, som Galaxen Bygg är mellan-
hand för, får dock Darek en ny chans 
att se om han kan komma tillbaka till 
branschen. Just nu målar han lägenheter 
i Enköping för bostadsbolaget Enköpings 
hyresbostäder, som företaget har ram-
avtal med.

– Här kan han planera sitt arbete själv 
och jobba i den takt som funkar för 
honom. Företaget ställer inga krav på 
honom, säger Patrik Mahlberg, plastchef 
på Sandå måleri.

Darek ser de pressade villkoren i 
branschen som gör att stressen ökar och 
därmed också förslitningsskadorna, som 
en stor bov.

– Värst är det när man arbetar för 
småföretagen, som har hårdast press på 
sig. Under ett jobb jag gjorde tog skar-
varna tre minuter när jag jobbade på bra, 
men om jag räknade ut hur fort det skulle 
gå enligt specifikationen, så skulle det ta 

en minut. Då skulle jag hinna flytta med 
mig alla grejer mellan rummen också.

Bättre hjälpmedel idag
Han får medhåll av Patrik som också har 
sett vad konkurrensen i branschen gör 
med villkoren för de anställda. De båda 
konstaterar dock att det idag finns en hel 
del hjälpmedel som gör att förslitnings-
skadorna kan undvikas i större utsträck-
ning än när Darek började i branschen.

– Idag finns det till exempel giraffer 
med ställningar, nackmollis, ansiktsskydd 
och färgsprutor med förvärmda slangar 
som gör att färgen inte dammar och 
mycket annat som gör att arbets miljön är 
mycket bättre än tidigare, säger Patrik.

Han ser också att arbetsgivarna har ett 
stort ansvar i rehabiliteringsarbetet, om 
någon väl blivit skadad.

– På Sandå känner vi att vi måste 
göra samhällsnytta och tar gärna emot 
anställda genom Galaxen Bygg när det 
fungerar för oss, säger han. 

Nu har Darek arbetat en månad hos 
Sandå måleri och framförallt är han 
glad att ha fått tillbaka den sociala delen 
som arbetet innebär. Trots att han är 
tacksam över möjligheten till arbete 
som Sandå måleri ger honom genom en 
anpassad arbetsmiljö, tycker han att det 
är svårt att slappna av och ta det lugnt 
på jobbet.

– Man vill ju inte vara sämst på arbets-
platsen och man har ju tempot i kroppen. 
Men jag är glad att det finns sådana här 
företag där man kan få en andra chans, 
konstaterar han.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

 Darek fick en ny chans

Patrik Mahlberg, plastchef 
på Sandå måleri.



  MÅLARMÄSTAREN 6/201812  

 personer anställda
Måleriföretagen är en av delägarna 
i arbetsmiljö- och rehabiliterings-
företaget Galaxen Bygg. Just nu är 
1 800 personer anställda i olika 
företag genom deras försorg och 
varje år får 500 nyanmälda personer 
stöttning av dem. 

– Vi arbetar bland annat med att hjälpa 
personer som har någon form av funk-
tionsnedsättning eller skada, att få en 
chans att komma i arbete igen, det har vi 
gjort sedan vi startade 1986. De som får 
jobb via oss kan till exempel ha förslit-
ningsskador, drabbats av sjukdomar eller 
ha psykiska diagnoser, berättar Maja 
Klasman, kommunikationsansvarig på 
Galaxen Bygg.

Hon beskriver hur de personer som 
kommer till dem får en egen handläggare 
som kartlägger deras funktionsnedsätt-
ning samt erfarenheter och försöker hitta 
en lämplig arbetsplats där personen kan 
rehabiliteras. Galaxen Bygg skriver avtal 
med företaget om rehabiliteringstjänster 
och Arbetsförmedlingen beslutar och 
betalar ut ett lönestöd för att kompen-
sera den nedsatta arbetsförmågan i 
relation till arbetets krav.

Stöttar båda parter
– Vi stöttar både arbetsgivaren och 
arbetstagaren under anställningen. 
Målsättningen är att personen ska kunna 
återgå till ordinarie anställning och vi 

följer upp hela tiden, förklarar Maja 
Klasman.

Grundkriteriet för att få hjälp via 
Galaxen Bygg är att man ska vara 
utbildad inom eller ha erfarenhet av 

byggbranschen och vara arbetslös.
Sedan en tid arbetar Galaxen Bygg 

även med att hjälpa nyanlända och lång-
tidsarbetslösa i storstäderna att skapa ett 
arbetsliv i byggbranschen.

Måleriföretagen är en av delägarna i 
Galaxen Bygg och Thomas Lundsten 
är organisationens ägarrepresentant 
i styrelsen. Han har mycket gott att 
säga om verksamheten som han 
tycker har många specifika fördelar.

– Galaxen Byggs återanpassingsresultat 
är helt enastående. Dels beror det på 
att de är fristående part som kan se på 
en situation med utomstående, friska 
ögon. Och dels på att de har många bra 

kontaktytor som gör att per-
soner som hamnat utanför 
arbetsmarknaden av olika 
anledningar, kan tillvarata 
sin kompetens i den egna eller 
en närliggande bransch, säger 
Thomas Lundsten.
Han beskriver hur de har upp-
arbetade kontakter med såväl 
arbetsgivarorganisationerna 
som fackliga organ och en stor verktygs-
låda att hämta åtgärder ur.

– Det har de stor använd-
ning av när det gäller det nya 
benet i verksamheten som är 
att hjälpa nyanlända in på 
arbetsmarknaden. De arbetar 
dessutom med ytterligare en 
verksamhet och det är att 
utbilda på yrkesskolorna i 
skadeförebyggande arbete. 
Under åren har de skiftat 

fokus mellan de här olika områdena 
utifrån arbetsmarknadens behov.

Thomas Lundsten, 
Måleriföretagen i 
Sverige.

Galaxen Bygg
Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd 
rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen.

Företaget grundades 1986.

Galaxen Bygg ägs gemensamt av Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab,  
Skanska och Sveriges Byggindustrier. Dessutom har de ett samarbetsavtal med 
Glasbransch föreningen.

Läs mer på: www.galaxenbygg.se

En lyckad verksamhet med tre ben

1800
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LÅGTRYCKSMUNSTYCKEN I RACTM X FFLP & LP
Använd 30 – 50% lägre tryck

FINNS I 46 OLIKA STORLEKAR FÖR ALLA TÄNKBARA PROJEKT. 
Lägre tryck – mindre sprutdamm och längre livstid på munstycket

Läs mer på 
www.graco.com/SmartTip
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TESTA ARDEX W 820 SUPERFINISH!

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

Konsistensen styr du SJÄLV 
genom att variera vattenmängden!  

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

Pulverspackel kontra färdigblandade

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

Se våra filmer på www.ardex.se 
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Renovering av Rosenbad
Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra 
Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats 
och nu är det dags att renovera kvarteret Rosenbad. 
Det finns stort behov av att modernisera klimatanlägg-
ningen och tekniska installationer. Renoveringen 
kommer även att omfatta en förbättring av tillgäng-
lighet, logistik och ytskikt.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan 
åren 1895–1900. I början av 1980-talet flyttade 
Regerings kansliet in. Sedan dess har bara vanligt 
underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu 
är nödvändigt med en genomgripande renovering.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyres-
gäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, 
representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål 
för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell 
drift och en bra framtida förvaltning. De åtgärder som 
nu genomförs ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv.

Renoveringen av Rosenbad påbörjas i januari 2019 och 
ska vara klar sommaren 2021. Under renoveringen 
kommer verksamheten tillfälligt att flyttas till andra 
lokaler i Regeringskvarteren.

Redan nu pågår arbeten med fasaderna och restaure-
ring av stendetaljer. Fasaden mot Rosenbadsparken 
och Strömgatan åtgärdades 2015 och nu pågår arbete 
på delen mot Drottninggatan och Fredsgatan. Här finns 
många utsmyckningar av sandsten. Stenar som 
behöver nyhuggas har gjutits av och nu tillverkas de vid 
ett stenhuggeri i Hannover.
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Björnen
i kvarteret
och tidlöst
Ljust

Björnen
i kvarteret
och tidlöst
Ljust

Under sex år har Statens fastighets-
verks största byggprojekt pågått i 
kvarteret Björnen i Stockholm. 
Sedan 2016 har Applikator Måleri 
haft nära tjugo målare stationerade 
här och nu kan de också stolt 
konstatera att de har rott iland sitt 
största jobb någonsin.

Statens fastighetsverks största ombygg-
nadsprojekt genom tiderna är regerings-
kansliets lokaler i kvarteret Björnen 
i Stockholm som pågått sedan 2012. 

Målarna, elektrikerna och 
övriga byggarbetare har nu 
lämnat huset, tjänstemän och 
politiker är tillbaka i sina ny-
gamla lokaler och för ett par 
timmar fick tidningen Målarmästaren 
komma in på besök.

– Vi har försökt hålla så låg profil som 
möjligt under de här åren, men nu kan 
vi äntligen få berätta om hur stolta vi är 
över att resultatet har blivit så här bra, 
berättar Charlotte Johansson, projekt-
chef på Statens fastighetsverk.

Tillsammans med kollegan Erik Yfver 
och Roger Wineström, projektledare på 
Applikator Måleri, visar hon runt i loka-
lerna och berättar om ett bygg projekt 
med osannolikt stora proportioner. 
Stora delar av ursprungsbyggnaderna 
har rivits, nya har byggts och befintliga 
 lokaler har omdisponerats för att 
skapa 900 arbetsplatser istället för de 
ursprungliga 500.

Inga andra stora jobb
För drygt två år sedan påbörjade App-
likator sin del av arbetet som bestod av 
att göra allt måleriarbete i fyra av de 
fem huskropparna. Målningsarbetena i 
1700-talsbyggnaden Adelcrantzska pa-
latset har gjorts av Larsson och Örnmark 
(läs mer om detta här intill, reds anm).

– Det här är det största projektet vi har 

Största byggprojektet någonsin

Kvarteret Björnen
Byggnaderna i Kvarteret Björnen är 45 000 
kvadratmeter stora.

Ombyggnadsprojektet har pågått under 
åtta år och beräknas ha kostat närmare två 
miljarder kronor.

Sedan starten har uppskattningsvis 3 000 
personer jobbat i projektet.

Under ombyggnaden har stora delar av 
 personalen varit evakuerade till gamla 
 Centralposthuset på Vasagatan.

Generalentreprenaden har innehafts av PEAB.

Under projektet har cirka 5 500 liter färg och 
tio kilometer hörnlister använts.

Ytor målade med Stucco Fusco är cirka 500 
kvadratmeter.



Största byggprojektet någonsin

www.tellomaskin.se
Här hittar ni:

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

Kontakta oss för en bekymmersfri framtid!
Tel: 08-590 750 35   •  info@tellomaskin.se

Bekymmersfri framtid
En bekymmersfri framtid för er  
målare når vi genom att utnyttja 
fördelarna i ett nära samarbete 
med er, våra partners och oss.  
Vi har tagit fram nya produkter, 
tjänster och samarbeten allt för 
att ni ska kunna koncentrera er  
på det som är er huvudsyssla, 
nämligen att måla!

Har vi väckt er nyfikenhet?
Kontakta närmaste Titan Partner 
eller ring oss så berättar vi mer.

Välkomna till en ny tid
Tello Maskin med Partners
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gjort i alla kategorier, gånger tre, så en 
stor del av företaget har arbetat med det 
här. Vi har använt vår ordinarie personal 
vilket gjort att vi inte har åtagit oss några 
andra större arbeten under den här tiden, 
berättar Roger Wineström.

Fasaderna och huskropparna varierar 
i sina uttryck och i ett kvarter ryms en 
hel stads olika arkitekturriktningar. Den 
röda putsade fasaden, glasväggarna, det 
gulrappade och tegelfasaderna, allt ligger 
sida vid sida. Men på insidan hänger allt 
ihop. Vita väggar, ljusa träslag, blonda 
färger och tidlös design går igen mellan 
de olika husen och våningarna.

Rundvandringen ger en unik inblick 
i en miljö som vanligtvis är stängd för 
allmänhetens ögon. För att skapa rymd 
och ljus i ett mörkt innerstadskvarter 
har arkitekterna arbetat med mycket 
ljusinsläpp i varierande former. Här 
finns stora, vägghöga fönster, men även 

små, avlånga, runda, rektangulära eller 
trekantsformade fönster.

– Arkitekterna har också inspirerats av 
färgsättningen i Adelcrantzska palatset 
och det är den som går igen överallt. 
Sedan har hyresgästen satt sin prägel 
på lokalerna genom väl valda konst-
närliga utsmyckningar, säger Charlotte 
 Johansson.

Många vita väggar
Roger pekar ut de platser där hans 
 målare gjort ett grundligt arbete. Trapp-
huset där det ursprungligen skulle vara 
stucco fusco, men där man upptäckte 
att det var minst lika snyggt och mycket 
billigare att behålla spackelytan som 
grund, de gigantiska fläktrummen och 
utrymmena som finns ovanför inner-
taken i nät som skärmar av mot tekniska 
installationer. Och oändligt många vita 
väggar.

– Vi har använt en och samma produkt 
genomgående och i stort sett allt är 
S-0500 N med samma glanstal. I vissa 
utrymmen där det är mycket släpljus 
har vi fått göra fler underbehandlingar. 
Mycket av det jobb vi gjort syns inte 
heller, då det ligger bakom paneler och 
undertak till exempel. Vi har bland annat 
målat bakom alla gallerinstallationer, 
det tänker man nog inte på, säger Roger 
Wineström.

Han tycker att det har varit spän-
nande att få vara en del i ett så stort och 
prestige laddat projekt.

– En stor utmaning har varit att lyckas 
bli klar med alla ytor i rätt tid och till 
överlämnandet. Mycket har målats om 
både en och två gånger innan det slutliga 
överlämnandet, som det ofta blir när 
den ursprungliga målningen ligger upp 
till två år innan projektet är helt klart. 
Samarbetet inom projektgruppen och 
mellan de olika entreprenörerna har varit 
väldigt bra och jag tror alla inblandade 
går härifrån med vetskapen om att alla 
har levererat på sitt yttersta för att klara 
av detta omfattande projekt, konstaterar 
Roger Wineström.

Inget mer underhåll
– Vi är också jättenöjda med resultaten, 
säger Charlotte och får medhåll av kol-
legan Erik.

Så här långt har hälften av hyresgäs-
terna flyttat in i lokalerna och resterande 
beräknas vara på plats i februari 2019.

– Och därefter räknar vi med att inte 
behöva göra någon större underhålls-
insats under de kommande trettio åren, 
slår Charlotte fast.

Applikator Måleri AB
Ägare och vd: Martin Lind

Etablerat: 1987

Antal anställda: 42

Omsättning: 50 MSEK

Statens fastighetsverk
Förvaltar cirka 2 300 fastigheter med 
ungefär 3 000 byggnader i Sverige.

Förvaltar 6,4 miljoner hektar mark, vilket är 
en sjundedel av Sveriges yta.

Förvaltar svenska ambassader, residens 
och institut i ett 60-tal länder.

Medverkar i olika grad vid åtta av de 15 
svenska världsarven på UNESCO:s lista.

Bildades 1993 men verksamheten har anor 
från 1600-talet.
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10 000 målningstimmar 
i Adelcrantzska palatset
Den äldsta delen av kvarteret 
Björnen är Adelcrantzska palatset 
som är byggt 1755. Här har Larsson 
och Örnmark målerifirma bevarat 
och återskapat gamla målnings-
arbeten samtidigt som byggnaden 
moderniserats och utrustats med 
senaste teknik.

När detta skrivs är Adelcrantzska 
 palatset arbetsplats för statsministern 
och hans stab och ingen obehörig släpps 
in. Men under senaste året har Larsson 
och Örnmark haft upp till fjorton man 
på plats i lokalerna. 

– Det har varit en utmaning att göra 
det här jobbet. Samtidigt som vi har 
arbetat med linolje- och limfärger som 
har lång torktid, så har andra yrkes-
grupper jobbat med att installera senaste 
tekniken, utan att det får synas några 
sladdar eller liknande. Många gånger 
går det ju inte heller att bättra när man 
jobbar med äldre metoder, men jag 
tycker att samarbetena har fungerat bra, 
berättar Lars Sandberg, Larsson och 
Örnmarks projektledare.

Duktiga och självständiga målare
Redan för tre år sedan påbörjades arbetet 
med att undersöka vilka kulörer som 
skulle användas och göra materialval. 
Sedan blev det ett uppehåll i projektet för 
målarnas del, innan de påbörjade själva 
målerijobbet för ungefär ett år sedan. 
Mycket tid har lagts på rengöringsjobb 
och att ta bort gamla plastfärger som 
använts i tidigare renoveringar.

– Hela jobbet har varit en balansgång 
för att hitta bästa lösningarna i varje 
situation, där vi har arbetat tätt till-
sammans med antikvarien. Det har varit 
roligt och utmanande att hitta så bra 
lösningar som möjligt allt eftersom. Sen 
har vi ju jättemånga duktiga målare som 
jobbar självständigt och noggrant.

Resultatet är belöningen
Efter nära 10 000 timmars arbete kunde 
Larsson och Örnmark plocka bort sina 
penslar och burkar från platsen och 
stänga dörren om sig, men de hann ta sig 

en titt på det färdiga resultatet innan.
– En av de stora belöningarna med 

målerijobbet är ju att se resultatet och 
det var otroligt roligt att  få ta dit alla 
som arbetat med projektet när det var 
klart och se hur fint det blev. Det tråkiga 
är dock att vi inte kan visa våra kunder 
vilket fint jobb vi gjort, med tanke på den 
stora säkerheten i huset.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Anders Fredriksén

Europas ledande spärrande vägg- och takfärg
Som Europas ledande spärrande vägg- och takfärg för behandling av
skador som t.ex. sot, vatten, nikotin och genomslag från kvistar har 
Renova Isotop kontinuerligt förbättrats utifrån den erfarenhet som vi 
får genom att samarbeta med professionella målare över hela Europa.

Hitta din närmaste återförsäljare på sigmacoatings.se

Vi  levererar  allt  för  
professionella  arbeten.

Sigma Coatings är ett av Europas ledande 
professionella färgmärken, med försäljning 
i de flesta länder i Europa. Vi är därför 
övertygade om att vi kan hitta en produkt 
som passar ditt projekt.
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Småföretagargruppen i dialog 
med Sveff på höstmötet
Måleriföretagens Småföretagargrupp 
 genomförde sitt höstmöte 11 oktober. 
Huvudtemat för mötet var material-
utveckling, trender och hur Måleriföre-
tagen kan utveckla sitt samarbete 
med Sveff, Sveriges Färgfabrikanters 
förening. Sveff deltog i mötet och det 
blev många intressanta och lärorika 
diskussioner. Mötet behandlade en 
stor bredd av frågor – allt från micro-
plaster och nanopartiklar till behovet 
av färg för fasad behandling som 
klarar lägre temperaturer så att utom-
hussäsongen kan förlängas. 

Samtalet kretsade också mycket 
kring det allt ökande intresset för 
utveckling av miljövänliga produkter 
och de effekter dessa får i produk-

tionen, till exempel att medlemmarna 
upplever att färgen surnar fortare och 
att färg som blir över när projektet är 
slut därför i större grad behöver åter-
vinnas/destrueras än tidigare. 

– Materialfrågor är oerhört viktiga för 
alla medlemmar, både små och stora 
företag. Sådana här möten är viktiga 
för att vi som förening ska kunna 
bidra med våra medlemmars kompe-
tens och på sikt påverka materialut-
vecklingen, säger Cennet Johansson, 
Sverigestyrelsens representant i 
Småföretagargruppen.

Både Sveff och Måleriföretagen tyckte 
att mötet var givande och mötets 
mening var att organisationerna ska 
fortsätta dialogen framöver.

Medlemsmöten 
i hela Sverige
Under hösten har Måleriföre-
tagen hållit medlemsmöten i 
flera av regionerna runt om i Sve-
rige. De som ännu inte hållits 
äger rum under början av 2019.

I region Öst, Norr, Mitt och 
Stockholm har temat för mötena 
varit ”lågkonjunktur”.

– Det har visat sig att det inte 
varit så många konkurser bland 
företag med anställda, som det 
var under första kvartalet 2018, 
sedan 1991. Det som pågår i 
omvärlden gör att priserna 
kommer höjas, vilket påverkar 
hur mycket pengar människor 
har att lägga på våra medlems-
företags tjänster, säger Pia 

Stråle, 
råd givare 
hos Målerifö-
retagen, 
som hållit i 
en del av 
mötena.

Hon berättar 
att hon bland annat pratat om 
arbetsrättsliga regler, vad som 
händer vid en konkurs, hur ett 
uppköp går till och hur regel-
verket ser ut kring uppsägningar 
på grund av arbetsbrist, vilket 
många medlemsföretag måste 
handskas med under vinterhalv-
året.

För mötena i region Sydost och 
Skåne har temat varit ”kollektiv-
avtalade försäkringar” samt 
”pension”. Region Väst kommer 
ha sina möten i början av nästa 
år. Det är ännu inte klart vilka 
teman man kommer att ha.

Måleriföretagen träffar 400 lärlingar under branschutbildningen
Nu drar branschutbildningarna igång för 
säsongen. De två första utbildningarna, en 
i Skara och en i Malmö, har redan hållits. 

– Det var osedvanligt nyfikna och 
intresserade lärlingar på de två utbild-
ningarna, säger Pia Stråle, rådgivare på 
Måleriföretagen, som för andra året i rad 
ansvarar för och håller i ”arbetsgivarda-
gen” under samtliga branschutbildningar.  

Under utbildningen får lärlingarna lära 
sig vilka rättigheter och skyldigheter de 
har enligt kollektivavtalet.

– Jag ska inte sticka under stol med att 
jag nog trycker lite extra på skyldighe-
terna, säger Pia Stråle. 

I utbildningsplanen ingår även informa-
tion om den svenska modellen, skillnader 
mellan lag och avtal, anställningsformer 
men också hur man kan avsluta en anställ-
ning och vilket ansvar lärlingen har inom 
ramen för sin anställning. I år är också 
företagsledare inbjudna för att bidra 
med sina perspektiv på de olika frågorna.  
Förutom de två utbildningar som redan 

är genomförda är det planerat ytterligare 
femton tillfällen.

– Men det kommer troligen att bli 
ännu fler och totalt kommer vi att ha 
träffat omkring 400 lärlingar. Jag hoppas 
verkligen att vi hinner genomföra alla 
utbildningar innan utomhus säsongen 
startar, säger Pia Stråle.

Samtliga lärlingar som passerat 3 000 
utbildningstimmar har, enligt utbildnings-
avtalet, rätt att gå branschutbildningen. 
Utbildningen omfattar 40 arbetstimmar. 
Materialet har tagits fram av Måle-
ribranschens Yrkesnämnd (MYN) som 
är ett samarbete mellan Måleriföretagen 
i Sverige och Svenska Målareförbundet 
kring yrkesutbildningsfrågor.  Målare-
förbundet håller i administrationen av 
utbildningarna medan Måleriföretagen 
ansvarar för och håller den kursdag då 
arbetsgivarfrågorna diskuteras. Arbets-
givarna betalar såväl lön som resor och 
eventuellt uppehälle för sina lärlingar 
under utbildningen. 

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

Vill du bli medlem?



PLÅTMÅLNING 
FÖR PROFFS

Aquabarr® & 
Aquabarr® MIR

• Bästa skyddet för plåttaket!
• Elastisk och fogfri

• MIR med inbyggt rostskydd
• Vattentät och diffusionsöppen

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

Familjebowling
Fredagen den 16 november invaderades Brännkyrkahallen 
av Måleri företagen i Sveriges medlemmar med fruar och 
barn för att spela bowling.

De flesta var barn som kämpade på. Ibland kom klotet 
bara halvvägs, så hallägaren fick hämta klotet. Mellan 30 
och 40 personer deltog. Bowlingen avslutades med fika och 
prisutdelning. November 2019 ses vi igen.

Leffe Hemdal

Välkommen Tina Engelin, ny projektledare  
och koordinator på Måleriföretagen i Sverige!

Berätta, vad ska du göra hos oss?
–  Jag är projektledare för i 

första hand regionerna Norr, 
Mitt, Stockholm och Öst. Det 
innebär att jag ska stödja region-
styrelserna i deras styrelsearbete 
men också genomföra aktiviteter, 
projekt och medlemsmöten ute 
i regionerna. I uppdraget ingår 
också att värva nya medlemmar 

och informera om vikten och nyttan av ett medlemskap i Måle-
riföretagen och inte minst vill jag bidra till att Måleriföretagen 
ger bra service till samtliga medlemsföretag.

Vad har du gjort tidigare?
– Under mina verksamma år har jag hunnit med en hel del. 

De senaste elva åren har jag arbetat inom fastighetsmäklar-
branschen på försäkringsmäklarsidan med dolda fel-försäk-
ringar. Under den här tiden var jag ofta ute i landet och 
föreläste för mäklarna om fördelarna med att informera kun-
derna om de försäkringsalternativ som fanns. Jag har också 
arbetat på både Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarför-
bundet, som bland annat medlemsansvarig, marknadsansvarig 
och kretskontakt. Förutom att arrangera möten för befintliga 
mäklare och närvara på högskolorna vid arbetsmarknads-
dagar, jobbade jag administrativt med medlemmars in- och 
utträden. Men framförallt var jag kretsarna behjälplig med 
årsmöten, utbildningar och andra aktiviteter. 

Varför sökte du dig till Måleriföretagen?
– Jag är en väldigt social person som alltid vill hjälpa till 

och då är en branschorganisation en optimal arbetsplats i 
mina ögon. Jag tycker också om att jobba med administration 
och att då få kombinera medlemsmöten med administrativa 
uppgifter, det är så mycket jag. Sedan ligger måleriyrket mig 
väldigt varmt om hjärtat då min pappa, när han levde, var 
verksam som målare och drev eget.

Vad ser du mest fram emot på jobbet?
– Arbetet med regionstyrelserna och självklart alla möten 

med medlemmarna men också möjligheten att få vara med och 
påverka och förbättra förutsättningarna för medlemmarna i 
deras vardag. Jag är så glad för denna tjänst som projektledare 
på Måleriföretagen i Sverige. Med min kompetens, erfarenhet, 
nyfikenhet och glädje tror och hoppas jag att jag ska kunna 
bidra med väldigt mycket. Det är så roligt!
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Allt fler blir  
medlemmar
1.  Varför har du gått  

med i Måleriföretagen 
i  Sverige?

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

n  Boris Granlund Måleri,  
Sundsvall

n  Granatgruppen AB, Stockholm
n  Den Gyllene Penseln AB, 

Björketorp

Nya medlemmar i  
Måleriföretagen 
Sverige

JOAKIM GRANAT, Granatgruppen AB
1. – Jag tycker att man bör vara med 
och ibland behövs det för att kun-
derna kräver det.

2. – Så länge allt är som det ska så 
hoppas jag på att inte behöva ta hjälp, 
men om något händer så har jag 
förväntningar på att få hjälp. Sen vore 
det inte fel om jag kunde knuffa in 
någon av mina söner på en marmore-
ringskurs. Det skulle vara bra att ha 
den kompetensen i företaget då det 
händer ibland att någon kund efter-
frågar det.

Nöjd-Kund-Garanti
Alla medlemmar i Måleriföretagen 
lämnar två års garanti till konsu-
menter vid utfört måleriarbete. 
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 Målerifö-
retagen. 

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.

VEDAT CIMILJI, Den Gyllene Penseln
1. – Det är många anledningar till 
att vi har gått med i Måleriföre-
tagen. Vi vill bland annat visa att 
vi är ett seriöst företag gentemot 
andra företag och även privatper-
soner. Nu när vi växer så är det 
också ett måste att vi kan få 
juridisk hjälp samt rådgivning 

inom vissa områden för att kunna bemöta kommande 
utmaningar.

2. – Genom vårt medlemskap förväntar vi oss att vi 
ska kunna fokusera mer på att ge järnet ute på pro-
jekten, då vi vet att om det dyker upp något hinder så 
ska vi förhoppningsvis lösa det tillsammans.
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Rekordstort intresse för Arbetsgivardagen i Umeå!
Har du som arbetsgivare alltid ett ansvar 
att omplacera? Hur ska arbetsgivaren 
agera om en medarbetare som behöver 
körkort förlorar det? Det var några frågor 
som dök upp under den interaktiva övning 
som inledde Arbetsgivardagen i Umeå.  
Övningen byggde på ett verkligt fall från 
Transportföretagens vardag. Och övningen 
var populär, troligen beroende på just 
detta att besökarna fick var med i sam-
talet och komma med förslag på hur olika 
situationer skulle kunna lösas. Måleriföre-
tagens rådgivare Thomas Lundsten ledde 
övningen. 

Du höll i den interaktiva övningen. Hur 
svårt var det att få besökarna att bli 
engagerade? 
–  Det var inte svårt alls. Vi använde oss 
av det digitala verktyget ”Menti” med 
möjlighet för deltagarna att vara med och 
rösta via sina mobiltelefoner. På så sätt fick 
vi direkt svar på hur publiken tyckte i olika 
frågor, säger Thomas Lundsten. 

Varför blev de engagerade tror du?
–  Det blev ett roligt inslag och en del 
frågor ställdes på sin spets. Många för-
vånade ansikten syntes i publiken när det 
”självklara” svaret visade sig vara helt fel, 
säger Thomas Lundsten. 

På vilket sätt kan den har varianten, med 
en interaktiv övning, vara bättre än ett 
traditionellt seminarium?
–  En sådan här övning bygger ju på att 
deltagarna själva engagerar sig. Under 
en vanlig föreläsning vet vi att deltagare 

förmår hålla sig koncentrerade i cirka 10 
minuter. Med ett interaktivt deltagande så 
behåller de uppmärksamheten genom hela 
programmet. Du som leder övningen får 
dessutom en direkt feedback från åhörarna 
som gör att du kan direktanpassa dig som 
föreläsare. Det kan till exempel handla 
om att du behöver fördjupa och förtydliga 
något som åhörarna missat.

Arbetsgivardagen arrangeras årligen av 
Svenskt Näringsliv, SN, och SN:s med-
lemsorganisationer på flera platser runt om 
i Sverige. Alla som är medlemmar i Svenskt 
Näringslivs medlemsorganisationer bjuds 
in till en eftermiddag med kostnadsfria 
aktiviteter som ska ge både kunskap och 
inspiration. Och i år var intresset re-
kordstort i Umeå. Omkring 200 besökare 
kom för att lära sig mer om arbetsgivar-
frågor eller bara få inspiration jämfört med 
ca 80 personer tidigare år.

Efter den interaktiva övningen kunde 
deltagarna välja att mellan flera olika 
seminarier med ämnen som bland annat 
”Arbetsgivarens ansvar – Nya regler kring 
rehabilitering”, ”Bygg ditt tema på rätt 
sätt” och ”Så blir du en stjärna i sociala 
medier”. 

Varför tror du att intresset för Arbets
givardag var så stort just i år?
–  Kanske att fler medlemsföretag har upp-
täckt fördelarna med dagen. Här har de 
har möjlighet att träffa potentiella kunder 
eller hitta nya samarbetsparter. Dessutom 
tycker jag att dagen är en riktig inspira-
tionskälla, avslutar Thomas Lundsten.
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Javisst, den passar
Men det betyder inte att den gör jobbet

Lita bara på orginal Graco tillbehör och reservdelar
Varför bryr vi oss? Icke orginal och piratdelar är inte tillverkade enligt vår standard. 
Dom kan skapa problem, ha inverkan på funktion och ge garantiproblem.
Kort sagt, dom gör ert och vårt arbete svårare
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KEIM ECOSIL ME

Den rena mineraliska, 
utan konserveringsmedel, 

ej brännbara silikatfärgen i 140 år!

KEIM Scandinavia A/S
T: 0771-74 23 40  •  www.keim.se

  MÅLARMÄSTAREN 6/201824  

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
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Kompetensförsörjning i fokus under Framtidsgruppens höstmöte
Under två intensiva dagar på Hesselby 
Slott utanför Stockholm träffades 40 
deltagare från hela landet för möte i 
Måleri företagens ledarskapsnätverk 
Framtidsgruppen.

Temat för dagarna var att diskutera 
måleribranschens utmaning i att trygga 
framtida kompetensförsörjning. Pro-
grammet tog avstamp i behovet av ökat 
mångfaldsarbete, att rekrytera från 
grupper av arbetssökande utanför nor-
men och deltagarna djuplodade i frågan 
om hur vi som bransch ska attrahera nya 
grupper av arbetssökande.

Tillsammans konstaterade deltagarna 
att det finns tydligt underlag som visar 
att dagens och morgondagens medarbe-
tare och kunder i allt större utsträckning 
rör sig mot värdestyrda verksamheter. 
På så vis har de traditionella verktygen 
som lön och förmåner inte samma värde 
i rekryteringssammanhang utan det blir i 
stället allt viktigare för måleriföretag att 

ha väl genomarbetade värderingar, mål 
och verktyg för att öka sin attraktions- 
och konkurrenskraft.

Under mötet samarbetade Måleriföre-
tagen med utbildningsföretaget Lexicon 
som bistod med erfarna kursledare som 
guidade deltagarna genom grupparbeten 
och diskussioner på ett mycket bra sätt. 
Programmet gästades även av Jesper Ek, 
erfaren ledare från läkemedelsindustrin, 
som är erkänt duktig på att arbeta med 
medarbetarengagemang. Jesper delade 
med sig av sina erfarenheter och gav flera 
tips på hur man som ledare kan arbeta 
för att se till att alla bidrar och vill 
utveckla verksamheten. 

– Träffarna i Framtidsgruppen är 
mycket givande och man får alltid med 
sig något tänkvärt att applicera i sin 
egen verksamhet. Från detta möte tar jag 
med mig hur ett aktivt arbete med att 
rekrytera för ökad mångfald kan hjälpa 
oss genom generationsväxlingen i vårt 

företag, säger Joakim Petersson från 
Schööns Måleri i Malmö.

Programmet är öppet för medlemmar 
i Måleriföretagen och nästa möte med 
Framtidsgruppen genomförs den 27–28 
mars 2019, i Stockholm. Om du själv 
eller någon kollega på företaget är intres-
serad av att delta så tveka inte att kon-
takta din lokala projektledare eller Jonas 
Lindberg, ansvarig för Framtidsgruppen 
hos Måleriföretagen. Information om 
Framtids gruppen finns på Måleriföreta-
gens hemsida.

Jonas Lindberg, 
ansvarig för 

Framtids gruppen 
hos Måleri
företagen.



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

Bra för ditt jobb 
– bra för vår miljö.



 ”Sätt färg på Göteborg” går på nätverksträff
Det kom en inbjudan från Sveriges 
Byggindustrier, det var Ann-Sofie 
Lind som ordnat en nätverksträff för 
tjejer i utbildning inom byggbran-
schen. Temat för träffen var härskar-
tekniker, hur de kan ta sig utryck 
och hur man bemöter dem på bästa 
sätt. Ett ämne som ju berör oss alla. 

Så vad kunde väl vara ett bättre ställe än 
”Dome of Vision” på Lindholmen i Göte-
borg, en lite speciell byggnad med mottot 
att vara ”ett rum för hållbara idéer”. 
Efter en gemensam lunch på en närlig-
gande restaurang började workshopen. 
Serena Mon de Vienne från retorikbyrån 
”Snacka Snyggt” höll i föreläsningen som 
var späckad med levande exempel från 
verkligheten. Hon inleder:

– Ni ska nu få lära er hur ni stärker 
– och behåller – er trovärdighet, så att 
risken för att bli utsatt för en härskar-
teknik minskar.

Alla på plats kände nog igen sina 
personliga varianter av det hon tog 
upp. Hon var noga med att påpeka 
att härskar tekniker absolut inte bara 
förekommer män mot kvinnor utan att 
det är ett mellanmänskligt fenomen och 
har med all form av maktpositionering 
att göra. Det kan vara chef-medarbetare, 
förälder-barn, medarbetare-medarbe-
tare, spårvagnsresenär-spårvagnsre-
senär… Därför kan alla drabbas och 
den som drabbar någon annan är inte 
heller alltid själv medveten om vad som 
händer eller varför man säger saker på 
ett sätt som får den andra att känna sig 
förminskad.

Men vad är då härskartekniker egen-
tligen? Ordet låter ju lite brutalt men 
begreppet innefattar allt mellan helt van-
liga små verbala tjuvnyp till regelrätta 
påhopp och utskällningar på osaklig 

grund. Serena Mon de Vienne listade åtta 
varianter med benämningar som ”Stere-
otypmetoden”, ”Uteslutningsmetoden” 
och ”Martyrmetoden” (för den som vill 
läsa mer finns samtliga åtta härskar-
tekniker beskrivna på Snacka Snyggts 
hemsida www.snackasnyggt.se). Varvat 
med genomgången fick alla åhörare delta 
och genom rollspel prova på att både 
bli utsatt för en härskarteknik och även 
utsätta någon annan. Rummet fylldes 
med skratt och energi allt eftersom 
aha-upplevelserna trillade in.

”Sätt färg på Göteborg” har ett uttalat 
jämställdhetsmål, dels i antal deltagare 
att man ska rekrytera tjejer till projektet 
men också att man under projekttiden 
aktivt arbetar med den här typen av 
frågor och med alla deltagare. Tommy 
Nyström som är måleriinstruktör i pro-
jektet ser klara fördelar med fler tjejer för 
arbetsmiljön inom branschen. 

– Det blir ett trevligare klimat helt 
enkelt, säger han efter att ha tänkt efter 
en liten stund och försökt sätt fingret på 
känslan. Kanske lite mer rumsrent snack 
runt fikabordet och mindre macho på 
jobbet, fortsätter han och skrattar. Att 
det är något positivt för alla i längden är 
Tommy helt övertygad om och det är han 
inte ensam om. Det är något vi märker 
tydligt på att fler och fler företagare 
undrar om vi har några tjejer när vi 
ringer runt och frågar efter praktik- och 
lärlingsplatser, berättar han.

För de fyra tjejerna som var med på 
föreläsningen är reaktionerna också 
positiva, alla bär med sig något från 
dagen och på frågan om vad så är reflek-
tionerna många, men alla enas om att det 
gav bra verktyg för framtida situationer 
och en ökad självinsikt.

Text och foto:  
Sara Bang

Gruppbild från utbildningen till målarlärling, från vänster: Elin Kautto, Ludvig Fagerberg, Elin 
Hafström och måleriinstruktör Tommy Nyström (ej med på bild är Jennifer Lindfors och Elin Torp 
för de är på sina respektive praktikplatser).

Från vänster; Elin Hafström, Elin Kautto 
och Jennifer Lindfors (inte med på bild 
är Elin Torp).

Deltagare Elin Kautto och Ludvig 
Fagerberg övar på att spackla.

Måleriinstruktör Tommy Nyström visar 
deltagare Elin Hafström hur man fogar.
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I Blå hallen i Stockholms stadshus 
den 7 november hölls traditions-
enligt den högtidliga ceremonin när 
Hantverkarna Stockholm och 
Företagarna Stockholm arrangerade 
årets utdelning av gesäll- och 
mästarbrev. Det var över 300 diplom 
som delades ut vilket är rekord-
många. För yrkena tatuerare, 
fotograf och hudterapeut var det 
premiär att dela ut gesäll- och 
mästarbrev i stadshuset.

Välkomsttalet hölls av Stefan Fritzdorf, 
ordförande för Hantverkarna Stock-
holm. Han underströk bland annat 
värdet av att bevara de fina traditionerna 
som gesällbreven innebär och poäng-
terade att han hoppas att statusen för 
hantverksyrkena ska öka i hela sam-

hället. Han levererade också en känga till 
politikerna för att de lagt ner en mängd 
hantverksutbildningar, framför allt i 
Stockholm.

Förutom kompetensbeviset, som lär-
lingen eller eleven får för godkända teo-
retiska och praktiska kunskaper, delades 
även den stora och lilla silvermedaljen ut 
till särskilt duktiga hantverkare. 

”Liten belöningsmedalj” inom målar-
yrket tilldelades Malin Forsmans. För 
höga poäng på gesällprovet delade 
Måleri företagen i Stockholm dessutom 
ut en särskild uppmuntran i form av 
varsin gesällring till Jennifer Arvevad 
Lindeberg, Lisa Nystrand och Mathias 
Andreassen.

Vikande intresse
Statistiken över utfärdade gesällbrev för 
målare under den senaste femårsperioden 
visar att de har minskat i antal. År 2013 
delades 445 gesällbrev ut och årets siffra 
är 218. Intresset ökar fortfarande hos 
unga kvinnor att ta gesällbrev.

Mästarbreven har en betydligt lugnare 
utveckling, men ökar dock för varje år. 
2013 fick tio målare titulera sig mästare 
och fem år senare är siffran 24.

Kvällen konferencier var Brita Zackari 
och för musiken svarade Stockholms-
polisens musikkår. Vi tackar för en trev-
lig afton och lyckönskar årets mottagare 
i sina framtida karriärer!

Text och foto: Per Hansson

Lisa Nystrand och Jennifer Arevad Lindeberg 
kommer att erhålla Måleriföretatens gesällring 
på Stockholm regionens årsmöte för sina fina 
poäng på gesällprovet. På bilden saknas 
Mathias Andreassen som också kommer att få 
gesällringen.

Malin Forsmans tilldelades Lilla belönings
medaljen för sitt gesällprov och Daniel James 
Lindgren mottog sitt mästarbrev.

Årets utdelning av 
gesäll- och mästarbrev

Stockholms polisens musikkår stod för 
musiken denna trevliga kväll.

  MÅLARMÄSTAREN 6/201828  



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

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

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

2 785 kr
3 555 kr

Månadskostnad inkl. service1

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



produktnytt

Premiär för nya 
elhybriden Lexus UX
Helt nya Lexus UX är en kompakt SUV 
som kombinerar låg förbrukning (från 
96 g CO2/km) genom effektiv elhybrid- 
teknik med varumärkets välkända 
komfort och hantverksmässiga detaljer.

Elhybrid-tekniken i nya Lexus UX 250h 
kombinerar en 109 hästkrafter stark 
elmotor med en bensinmotor för maxi- 
mal effektivitet. UX 250h kostar från 
339 900 kronor och har svensk debut i 
april 2019.
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Samsung Galaxy A7
Nu lanserar Samsung Galaxy A7. Med 
en kraftfull trippelkamera, snygg de-
sign och flera nya funktioner för att 
förenkla användarens vardag är Galaxy 
A7 den ultimata telefonen.

Med Samsungs signaturskärm Infinity 
Display låter Galaxy A7 med sin 6-tums 
Super AMOLED användaren uppleva 
och dela världen som personen ser 
den. Galaxy A7 stödjer också Dolby 
Atmos ljudteknik med surround-effekt. 
Galaxy A7 kommer i Galaxy-familjens 
uppskattade glas design, fingeravtryck-
släsare på sidan för större bekväm-
lighet och sömlösa kurvade kanter för 
att ligga bekvämt i handen. Telefonen 
finns i tre färger som passar till din 
personliga stil – blått, svart och guld.

Galaxy A7 finns tillgänglig i butik nu 
med ett rek pris på 3 890 SEK.

Sköna hem, Sveriges största inrednings-
magasin, och färgproducenten Caparol 
lanserar elva nya kulörer i färgkollektion: 
Caparol by Sköna hem.

Alla kulörer i Caparol by Sköna hem går att 
få i väggfärg och lackfärg så att du både 
kan måla snickerier och väggar. Väggfär-
gerna har en ultramatt yta som både är 
reptålig och avtorkningsbar. 

Helt nya Mazda3
Nya Mazda3 får en vidare-
utvecklad, mer mogen 
tolkning av Mazdas fler-
faldigt prisbelönta Kodo- 
design, som inspirerats av 
stilren japansk estetik och 
perfektion. Grundläggande 
prestanda och material-
kvalitet kommer att flyttas 

till en högre nivå. En helt 
ny plattform som också blir 
basen för flera framtida 
Mazdamodeller, kombi-
nerad med nyutvecklade 
Skyactiv-motorer kommer 
att ge nya Mazda3 en 
kör upplevelse med för-
bättrad komfort, respons 

och kontroll oavsett kör-
situation. 

Nya Mazda3 är starten 
för en ny, spännande 
 generation Mazdabilar 
med en högre ambitions- 
nivå för känsla och ut- 
seende. 

Sköna Hem och Caparol utökar 
och lanserar nya kulörer



Nya Peugeot Partner
Nya Peugeot Partner är designad för att 
underlätta vardagen för professionella 
användare som kräver mycket av sina 
verktyg. Ett tydligt fokus har genomsyrat 
hela designprocessen av nya Peugeot 
Partner – optimal funktionalitet i alla 
sammanhang.

Nya Peugeot Partner är byggd på den 
uppskattade EMP2-plattformen och 

kommer i två längder, Standard (4.40m) 
och Long (4.75m). Standard-versionen 
har en lastkapacitet på 3.30-3.80 m³ 
beroende på version, med gott om plats 
för två Europapallar. I Long-versionen 
ökar detta till 3.90-4.40 m³. Lastvikten i 
de båda versionerna är 650-1000 kilo. 
Genomtänkta lösningar som Multi-
flex-säten ökar flexibiliteten och lastmöj-

ligheterna ytterligare och det finns gott 
om extra förvaringsmöjligheter (upp till 
113 liter). 

Nya Peugeot Partner är utrustad med den 
hyllade interiören Peugeot i-Cockpit. 
Denna interiör är utformad för att skapa 
optimal komfort och körglädje och bygger 
på tre grundbultar: 

Nu lanserar Nordsjö en B2B e-handelsplattform, Nordsjö Professi-
onal Shop, som innehåller en mängd funktioner som kommer att 
underlätta vardagen för yrkesmålaren. På Nordsjö Professional 
Shop får yrkesmålaren sina egna avtalspriser och kan enkelt be-
ställa hela Nordsjös inom- och utomhussortiment, spackel, verktyg 
och tillbehör som man behöver för sitt arbete – totalt innehåller 
webbshopen mer än 1 000 artiklar.

Med Click & Collect funktionen kan man beställa sina varor och 
hämta ut dem två timmar senare i en Nordsjö proffsbutik. Vill man 
hellre ha leverans till företaget eller arbetsplatsen får man sina varor 
redan samma dag vid beställning före klockan nio på morgonen.

Andra funktioner som finns på Nordsjö Professional Shop är tillgång 
till alla fakturor via mina sidor, betalning av fakturor med kort, 
kredit översikt, favoritlistor för produkter, snabbåtkomst till återkom-
mande beställningar och produktdatablad.

Nya fogsprutor
Leif Arvidsson AB i Mullsjö 
 lanserar ett eget sortiment av 
tryckluftsdrivna fogsprutor för 
yrkesbruk. Bland för delarna 
märks bland annat integrerad 
tryckregulator, bra viktfördelning 
och ergonomisk design.

Hultafors uppdaterar 
snabbtvingar
En kompakt och användarvänlig 
design med enhandsgrepp gör att du 
kan jobba snabbt och effektivt samt 
komma åt med tvingen även i trånga 
utrymmen. Tvingen har en helsmidd 
skena av stål vilket gör den robust 
och hållbar. Huset är tillverkat av 
robust glasfiberarmerad nylon.

S/LAB Carbon Skate Yellow
När den kanadensiska stjärnan Alex Harvey 
passerade mållinjen efter 50 kilometer i 
Lahtis VM-2017, gjorde han det som segrare 
och som första guldmedaljör någonsin på ett 
par Salomon-skidor.

Till denna säsong finns Salomon S/LAB 
Carbon Skate Yellow tillgänglig för den med-
vetne längdåkaren. Osäkert om man blir lika 
snabb som Alex Harvey. Men man kan inte 
skylla på skidorna i alla fall…

Nordsjö lanserar e-handelsplattform
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produktnytt

Konserveringsmedels-
fri vägg- och takfärg
Konserveringsmedelsfria, moderna vägg- 
och takfärger har länge saknats och efter-
frågats på den svenska marknaden. 
Orsaken har varit att färgbranschen 
saknat alternativ till konserveringsmedel 
för att undvika att de vattenbaserade 
färgerna ruttnar.

Caparol har som första färgföretag löst de 
tekniska svårigheterna att tillverka hållbara 
moderna vägg- och takfärger helt fria från 
konserveringsmedel. Produkterna är ut-
vecklade för att minimera hälsoeffekterna 
vid målning inomhus och därmed skapa 
bästa möjliga arbetsmiljö för målarna.

Upprepad hudkontakt med vanligt före-
kommande konserveringsmedel miss-
tänks vara orsaken till ökad uppkomst av 
kontaktallergier. I vardagen kommer vi i 
direkt kontakt med konserveringsmedel 
flera gånger per dygn genom användning 
av flytande tvål, schampo och hudvårds-
produkter. Hantverkare som arbetar med 
vattenlösliga byggmaterial som lim, färg 
och spackel kan dessutom komma i kon-
takt med konserveringsmedel på arbets-
platsen. Allt fler väljer aktivt att använda 
produkter utan konserveringsmedel när så 
är möjligt.

Moderna tak- och väggfärger har tills 
nyligen inte funnits tillgängliga som alter-
nativ. Caparol lanserar nu Capafree, en 
helt ny serie invändig vägg- och takfärg, fri 
från konserveringsmedel. Ett självklart 
val, anpassade för den moderna målarens 
medvetna krav på hälso- och miljöanpas-
sade produktegenskaper.

Capafree är trots avsaknaden av kemiska 
konserveringsmedel lika tålig för lagring 
och hantering som traditionella färger. 
Metoden att tillverka hållbar vattenburen 
färg, fri från konserveringsmedel, är pa-
tentsökt och har utvecklats i samarbete 
mellan koncernens forskningsavdelningar 
i Tyskland och Sverige. Tekniken bygger på 
att Ph-värdet i färgen höjs något, och 
därmed skapar en miljö som bakterier inte 
trivs i, men är under gränsen för vad som 
är märkningspliktigt.

Produktserien innehåller en helmatt tak-
färg (2) och en matt väggfärg (7). Färgerna 
har alla de målningsegenskaper som 
yrkesmålaren förväntar sig från kvalitets-
produkter.

Ny batteriteknologi 
från Metabo
Med sin nya LiHD-teknik är Metabo den 
enda tillverkaren på marknaden som 
täcker hela effektbehovet – från 400 
till 3 200 watt – med standardmaskiner 
till unika systemlösningar. Arbets-
uppgifter som hittills endast kunnat 
utföras med kraftfulla nätdrivna 
 maskiner kräver numera inga kablar. 
De nya LiHD-batteripaketen finns nu 
även på 4,0 Ah, 5,5 Ah och 8,0 Ah.

Enkel applicering av

Med 101 Skumpistol har Relekta 
lanserat ett enkelt och ekono-
miskt alternativ för enkel och 
exakt applicering av byggskum.

Det är en patenterad skumpistol 
i hög kvalitativ, återvinningsbar 
plast som är anpassad till alla 
aerosoler med pistol anslutning. 
101 Skumpistol levereras med 
fyra utbytbara rör som var och 
ett kan användas flera gånger. 

Med utbytbara rör krävs 
ingen rengöring och kontakt 

med starka ren-
göringsmedel.

Midbec presenterar

Earth

Tapetkollektionen Earth har inspirerats av 
naturens alla element och strukturer. 
Kollektionens harmoniska färgpalett och 
mönsterdesign representerar den norra 
och södra hemisfären uppdelat i svala 
nyanser och varma toner med geografiskt 
anknutna mönster. Earth består av 46 
artiklar fördelat på sju olika mönster.

Hultafors lanserar  
CC-skala på mätband
Nu lanseras Hultafors en nyhet som 
förenklar arbetsdagen för hantverkare 
runt om i världen. Ett mätband med en 
CC-skala på undersidan.

Det är stålmätbandet BT som får en 
dubbelgradering på bandet.

– Genom att trycka en skala för CC-
mått på undersidan av mätbandet blir 
det ännu enklare att mäta och få hjälp 
vid exempelvis uppregling av en vägg. 
Det blir helt enkelt ännu lättare att göra 
rätt, säger Per Eriksson, produktchef 
på Hultafors.



Jotun LADY lanserar färgtrenderna för 2019
I en modern tillvaro, där mycket pockar 
på vår uppmärksamhet, blir hemmet ett 
av få ställen där vi helt och fullt kan 
uttrycka vilka vi är. När livet hastar fram, 
bör hemmet vara en trygg hamn – ett 
ställe där vi kan vara oss själva och 
berätta vår historia. Hemmet blir ett 
uttryck för vår identitet.

Dessa betraktelser utgör grunden för 
idén bakom det nya globala färgkon-
ceptet från Jotun. Det senaste året har 
Lisbeth Larsen, Global kulörchef på 
Jotun, lett ett omfattande samarbete 
med färg– och trendforskare på en 
internationell nivå. Resultatet är färg-
konceptet IDENTITY, som i Sverige 
lanseras genom LADY. Färgkartan ut-
forskar tidsenliga färger som åter-
speglar trender och tendenser inom 
modern, urban livsstil. 

Färgkartan LADY IDENTITY presenterar 
en palett besående av 28 färger, många 
av dem helt nya, som är testade och 

utvecklade av färgexperterna på Jotun. 

– Vårt mål är att ge husägare, inrednings-
designers och arkitekter de bästa fär-
gerna och verktygen så att de kan skapa 
inspirerande interiörer och hem som på 
ett passande sätt uttrycker värderingar, 
intressen och personlighet hos dem 
som bor där, säger Lisbeth Larsen. 
Tiden när man valde färger och inred-
ning för ”show off” är förbi. Dagens 
färgpalett tar avstamp i det äkta och 
ärliga, integritet och sanning – 2019 
förmedlar hemmet: ”Det här är jag”.

Den globala kulörchefen på Jotun, Lis-
beth Larsen, har ihop med sitt team av 
färgrådgivare på Jotun, omsatt sin insikt 
om trender och tendenser till en vacker 
färgpalett med 28 nyanser som utgör 
färgkollektionen för 2019 – IDENTITY. 

För att illustrera hur olika färgkombina-
tioner kan förmedla olika identiteter, har 
Jotun identifierat tre distinkta teman 
med globala referenser. Varje tema 

uttrycker individuella tankesätt och 
livsstilar – tre historier om personlig-
heter, berättat med färger.

Skapa din personliga färgpalett
Dessa tre identiteter är på inget sätt 
normativa.

– Vi önskar att de som använder färg-
kartan ska mixa och matcha, och färg-
sätta sina hem så som de själva önskar, 
säger Lisbeth Larsen. I slutändan kan 
rummen i ett hem återspegla olika sidor 
av en och samma identitet. Någon är en 
jägare i köket, en kurator i vardags-
rummet men vill ha en Zen-atmosfär i 
sovrummet.

– Färgkartan ger frihet och flexibilitet att 
skapa en personlig färgpalett. En palett 
av vackra och tidsenliga färger som 
uttrycker vem du är och visar din sanna 
identitet. Så skapar du en vacker inred-
ning med din personliga stil, säger 
Larsen.

CALM
Mjuka, neutrala nyanser och varma, 
subtila kontraster

Identiteten CALM värdesätter me-
ning framför kvantitet. Fokus vilar på 
det vackra och det enkla, nordisk 
minimalism och en Zen–inspirerad 
atmosfär. De önskar ett hem präglat 
av ro och harmoni, och skapar zoner 
för komfort och vila. Inredningen 
vittnar om kvalitet, hantverk och 
personlighet. Ingenting är överflö-
digt, allt har sin plats och sin funk-
tion.

CALM-paletten består av moderna 
neutraler, både gyllene beigetoner 
och varma gråtoner. Den innehåller 
också vackra nyanser av rosa och 
aprikos, och en helt ny accentfärg: 
12074 Peachy. 

REFINED
Gula och gröna nyanser och 
 harmoniska accentfärger

Identiteten REFINED är vardagens 
kurator: selektiv, genomförd och 
upptagen av effekter i form av kon-
traster. Hemmet har ett helande 
uttryck, där vintageskatter, enstaka 
designföremål och konst vittnar om 
utsökt känsla för estetik. Hemmet 
blir ett personligt galleri – en dialog 
och samverkan mellan färger och 
inredning där helheten är större än 
summan av delarna.

REFINED–paletten innehåller en rad 
nya färger, både vackra gröna ny-
anser och tidsriktiga gyllengula 
toner. Här finner vi igen några av de 
grå neutralerna samt accentfärgerna 
7163 Northern Mystic och nya 3377 
Slate Lavender. 

RAW
Varma jordfärger, neutrala nyanser 
och avstämda kontraster

Identiteten RAW är jordnära. 
Hemmet återspeglar hantverk, en 
känsla för natur och kreativt åter-
bruk. Detta är en person som värde-
sätter det ärliga och rustika, framför 
det polerade. Det kan vara ett hem 
som tillhör en kock, en jägare, en 
bagare eller en snickare. De ser 
skönheten i det handgjorda och det 
ursprungliga. Detta kommer till 
uttryck i form av en rustik atmosfär 
präglad av naturliga material och 
texturer, och färger med referenser 
till jord, natur och sand.



produktnytt

Toyota Corolla 
Touring Sports
Nya Toyota Corolla Touring Sports debuterar 
på 2018 års bilsalong i Paris. Den har en 
elegant och rymlig kombikaross skapad och 
utvecklad i Europa för dem som söker en 
praktisk och snygg kombi utan kompro-
misser. Med helt nyutvecklad 2,0-liters elhy-
briddrivlina är också Corolla först ut att 
representera Toyotas nya breddade hybrid-
strategi.

Baktill karaktäriseras Touring Sports av en 
kraftfull bakdel med LED-lampor och en 
lutande bakruta. Som enda modell i seg-
mentet kan dessutom Corolla Touring Sports 
lackeras i en två-tonslack som kombinerar 
karossfärgen med svart tak, svarta tak-
stolpar och svarta lister kring den främre 
grillen.

Interiört har nya Corolla Touring Sports en 
helt ny layout som ger en rymlig och modern 
kupé med materialval för högsta möjliga 
kvalitetskänsla för såväl ögon som fingrar. 
Just när det kommer till den interiöra kvali-
tetskänslan och materialvalen har Toyota lagt 
särskilt mycket fokus för att skapa en känsla 
formsydd för den europeiska marknaden. 
Dessutom ger den nya GA-C-plattformen en 
särskilt låg sittposition, vilket både sänker 
tyngdpunkten och ger en närmare körkänsla.

Nytt från Flex
FLEX nya vinkelslipar, LB17-11 och 
LBE17-11, introduceras i höst och 
anländer med en högeffektiv kraftfull 
motor på 1700 W och med tomgångs-
varvtal 11 500/min. Den nya uppgrade-
rade tekniken med ”Long Life”-motor 
ger längre livslängd tack vare opti-
me rad kylning och nyutvecklad kol-
geometri. Vinkelsliparna har designats 
kompakta, smala och med ergono-
misk form.

LG G7  
ThinQ
LG:s senaste flaggskepps smart-
phone kommer med en FullVision- 
bildskärm (QHD+ 3 120 × 1 440) på 
6,1 tum i 19,5:9-format och en 
maximal ljusstyrka på hela 1 000 
nits. Detta möjliggör utöver en 
bekväm passform i handen, en rik 
och naturlig färgåtergivning även 
under väldigt ljusa förhållanden. LG 
har dessutom lyckats sänka energi-
förbrukningen för bildskärmen med 
upp till 30 procent jämfört med 
dess föregångare. Vidare kan LG 
G7 ThinQ automatiskt ställa in 
bildskärmen i en av sex olika färg-
inställningar beroende vad som 
visas på skärmen. Färginställning-
arna G7 kan välja mellan är Auto, 
Eco, Cinema, Sports, Game och 
Expert. I Auto-läget analyserar och 
identifierar telefonen innehållet och 
därefter ställer in bildskärmen för 
bästa tittarupplevelse med lägsta 
möjliga energiförbrukning.

LG:s nya premium-smartphone 
kommer med exceptionell ljud-
kvalitet för användare som vill njuta 
av deras favoritmusik och -filmer 
med hörlurar eller separata smart-
phone-högtalare. I LG G7 ThinQ gör 
dessutom LG:s Boombox-högtalare 
debut. Boombox ökar ljudvolymen 
med över sex decibel med dubbelt 
så mycket bas direkt i telefonens 
egen högtalare.

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

Kollektionen består av 35 mönster  
och lanseras i början på september.  
Rekommenderat pris från 399 kr/rulle.
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FLINKS KAN 
FESTOOL Bromma • Globen 

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

Varm och torr 
arbetsmiljö, 
365 dagar om året

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

0456-501 96      www.rnkroken.se

Här är vi som vet hur man gör!

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

Yrkesbutiken öppen för alla

Graphic World är en modern, 
grafisk tapetkollektion signerad 
Engblad & Co. Enkla, slående 
former i elegant, skandinavisk 
minimalism som passar många 
rum och inredningsstilar. Från 
vårt storslagna solsystem till 
stadens råa betong, naturens 
täta bladverk och starka geo-
metriska former.

Lily and the Wall lanserar barntapeter
Lily and the Wall är ett svenskt företag som grundats av inredningsarkitekten Mona 
Simone. Hon har tillsammans med sitt kreativa internationella designteam visionen 
att skapa harmoniska miljöer för barn att växa upp i.

Med motiv från igenkännbara platser får man följa sagofiguren Lily på hennes även-
tyrliga resor runt jorden för att laga världen. Sagorna har framställts tillsammans 
med en barnboksförfattare, där även inspiration hämtats från Pippi Långstrump, 
som dessutom präglade Lily and the Wall grundaren Mona Simones uppväxt.

Taperna trycks i samarbete med Boråstapeter och måttbeställs efter önskemål.

Graphic World
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Tel: 08 - 86 03 50 • Fax: 08 - 99 90 03  info@eoc.se • www.eoc.se

Professionell  
linoljefärg 
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ur tradition och kunskap  
sedan 1915

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

ANNONSERA 
i Yrkesbutiken 

eller Måleriguiden!
Ring 08-347690  

eller mejla till  
per@malarmastaren.se

Stockholm
Färgcenter
Tomtebogatan 14

Vasastan
Stockholm 

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

Tel: 08-32 05 05

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

www.aukt-fonster.se

  IGLO ! 
  Det isolerande
  Fönsterskyddet

  

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

 www.nordwind.se

     Lätt!

KONSULTUPPDRAG/DATA

f
FÖNSTERRENOVERING

k
KASSOR & KASSASYSTEM

RÖDFÄRG
Brytbar Slamfärg,  

Fasadfärg och Linoljefärg
Falu Vapen Färg AB

Box 7033, Sundbornsvägen 3
791 07  FALUN

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

f

FÄRGSPRUTOR

Vi har moderna kassalösningar 
för måleriets butiker.

Fackhandelsdata är färghandelns ledande 
butiksdataleverantör. Många måleriföretag  

med butik har valt oss som sin kassaleverantör.

Fackhandelsdata
Brahegatan 21 • 563 32 Gränna

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

Hemsida: www.fhd.se

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

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

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

Konsultuppdrag/kalkyltjänster

DOCS: Kalkyl/mängdsystem

MrAnbud: Offert/anbudsprogram

MrPlanering: Gubbplanering/
kalender, likviditetskontroll 

(online för: dator/mobil/läsplatta)

08-776 30 90

info@MaleriRad.se

Se videos & läs mer 
på hemsidan:

www.MåleriRåd.se

Målerikonsult 
sedan 1983

Måleri prisböcker

Värderingstjänst måleri

Kalkyl / mängdsystem

Konsult / kalkyluppdrag

Fakturasystem

Offert / anbudsystem

Projekt & 
tidrapporteringssytem

Utbildningar (kalkylering 
måleri)

BYGG & MÅLERIKONSULT

Kalkyltjänster - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

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

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

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

Med vår målarlåda blir målningen  
100 gånger effektivare!

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

070 561 15 86

s.hedstrom@malerikalkyl.com

www.malerikalkyl.com

Effektiv  
marknadsföring

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

HydraStroke
TECHNOLOGY TM

HeavyCoat 750: 
Next Generation Airless

WE JOIN
FORCES.

wagner-group.com

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

FÄRGTILLVERKARE

Brand- och flamskyddsfärger  
för trä och stål

logotype med vit text logotype med vit text

logotype med svart text logotype utan text

extra text som kan användas i samband med logotype

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

0303-65420
www.eldochvatten.se

Hyvelvägen 3
444 32 Stenungsund

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

CON-RFB
®
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Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

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

Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

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

Utför ritningskalkyler och platskalkyler.

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

Utför ritningskalkyler 
och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se 
www.malerikalkyl.se
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www.windbox.se
Tel. 031-41 30 70

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

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

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

och torkar mycket effektivt.

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

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

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

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

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

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

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

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

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

Ligg kvar i sängen
en stund till!

Bra penslar spar tid!

Tel: 08-80 21 60  •  www.master.nu

VERKTYG

VENTILATION

S

S

SLIPPAPPER

STEGAR & STÄLLNINGAR

Effektiv  
marknadsföring

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Låg vikt 
2,4 kg 

Chameleon 

Oslagbar på mindre 
utrymmen, badrum 
Perfekt för service-

målare 

Dubbla slipytor 200mm x2 
tapetborttagningsats 

  Rokamat maskiner 

                 070-6340991 

kontakt@nils-magnus.se 

www.rokamat.com 
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HEMO 10

Motor:		 3	kw
Växelström:	 380	V		3	fas
Säkring:			 16	amp.
Kapacitet:			 12	Lit	/	Min.	(20	Kg	/Min.)
Container:		 75	Liter
L	x	B	x	H:			 1400	X	650	X	900	ink	mangel
Vikt:			 	 135	Kg
Slanglängd:	 1/2	tum	-11	Meter,		5/8-18	Meter
Munstycken:		Std		661	(645	–	671)
Pistol:		 SP	2500	alt.	Gracopistol
Nyhet:		 Nu	med	ny	rostfri	pumpenhet

Greiff Pump & Spray AB   •   Tel: 070-752 20 80   •   www.greiffspray.se

HEMO 10

Teknisk Data



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

Målarmästaren
Vikingagatan 30
113 42  Stockholm

DURABILITY AT WORK SINCE 1975

YRKESMÅLARE TRIVS I JOBMAN
Slitstyrkan har alltid varit det främsta kännetecknet för våra arbetskläder. Den nya serien målarbyxor har 

även förbättrade funktioner, skönare design och självklart hög kvalitet.

Hitta din närmaste återförsäljare på jobman.se

FINNS ÄVEN I DAMMODELL


