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PONTUS SJÖSTRAND 
vd Måleriföretagen i Sverige

Inom ramen för Svenskt Näringsliv har Måleriföretagen tillsammans med 
övriga medlemsorganisationer en krisorganisation för att påverka, stötta och 
driva viktiga frågor i denna svåra tid.

Förutom det mänskliga lidande som drabbar det ukrainska folket så påver-
kar kriget i Ukraina det svenska näringslivet på en mängd olika vis. Därför skapades 
tidigt en krisorganisation där vi samlar upp all viktig information från alla medlems-
företag löpande för att stötta med råd, stöd och preventiva insatser. Det sker genom 
en löpande kontakt med företrädare för regeringen samt för att trycka på avseende 
frågor som är mer eller mindre akuta.

En omedelbar effekt av Rysslands aggression är stigande bränsle- och energipriser 
och Sveriges drivmedelspriser är betydligt högre än i jämförande länder. Här måste 
staten i ett krisläge som detta säkra konkurrenskraftiga villkor. Detta är en fråga 
som varit påtaglig för flera branscher, inte minst för oss inom måleribranschen där 
den totala flottan av servicebilar bidrar till skenande kostnader våra medlemsföre-
tag. Detta är en av flera frågor som vi gemensamt driver samtidigt som det svenska 
näringslivet står enat och samlat kring alla nödvändiga åtgärder, insatser och stöd 
för att markera mot den ryska aggressionen mot Ukraina.

I dessa mörka tider kan vi också konstatera att cementkrisen är långt från över 
eftersom tillståndet för att fortsätta bryta kalk på Gotland är tidsbegränsat. Förutom 
bristfälligheten i hela tillståndsprocessen, som skapar rättsosäkerhet för näringslivet 
och som ytterst hindrar investeringar, så måste nuvarande regering och kommande 
regering skapa långsiktiga och bärande förutsättningar för att säkra tillgången på 
cement. Detta är viktigt inte bara för bygg- och installationssektorn utan för hela 
industrin och det svenska näringslivet. 

Trots denna svåra tid har vi en viktig och positiv nyhet. Snart lanserar vi vår 
 kampanj En ny framtid – Måleriföretagens satsning för att öka kännedomen om 
branschen och för att locka fler sökande till våra måleriutbildningar. En ny framtid 
är en långsiktig satsning för att säkra kompetensförsörjningen till måleribranschen. 
Med detta vill vi på ett tydligt sätt visa vad måleribranschen och måleriyrket har att 
erbjuda – en bred möjlighet att bli en del av en framtidsbransch. Lanseringen sker 
under våren och kommer garanterat synas.

Avslutningsvis vill jag påminna om vår ”försenade” kongress där vi samlas den 
17 juni 2022 i Stockholm för att lyssna på intressanta föreläsare, umgås och få inspi-
ration. Det blir ett spännande program och något att se fram emot i dessa allvarliga 
och krävande tider.

Väl mött i juni!

Det pågående kriget i 
Ukraina påverkar oss alla
– tankarna går i första hand till det ukrainska folket



”Byxorna är väldigt bekväma. De har perfekt passform, tyget känns lätt  
och smidigt och jag gillar att de är helt i stretch. Smuts och damm trillar enkelt av.”

- Jan, professionell målare

Utvecklad av Jan.
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Caparol är stolt sponsor av Nils van der Poel
Caparol färg är sedan hösten 2021 stolt sponsor av en av Sveriges idrottsstjärnor, 
skridskoåkaren Nils van der Poel.

– Vi fastnade för Nils mod att våga välja en helt egen väg till världseliten, säger Per 
Törnqvist, marknadschef på Caparol.

Efter sin succé i OS i Peking, där han krönte sin karriär med guld både på 5 000 
meter och 10 000 meter, gick han ut med att han avslutar sin skridskokarriär efter 
allround-VM i mars.

– Vi inspireras gärna av Nils och hans framgångar. Han kommer dessutom att hjälpa 
Caparol att utmana både personal och proffskunder i en rolig fysisk utmaning under 
2022, med målet att alla ska slå personliga rekord i hälsa och välbefinnande, säger 
Per Törnqvist.

Yrkesprogram i topp
I en undersökning som gjorts av Tid-
ningen Näringslivet har de gymnasie-
utbildningar som ger bäst chans till 
jobb listats. Där placerar sig bygg- 
och anläggningsprogrammet på plats 
två efter fordons- och transport-
programmet.

Etableringsgraden för dem som gått 
bygg- och anläggning är efter ett år 
63 procent och efter tre år 72 procent. 
För dem som gått fordons- och trans-
port är motsvarande siffror 67 procent 
respektive 77 procent. Median-
inkomsten efter utbildningen är för 
bygginriktingen 25 000 kronor och för 
fordon och transport 27 900 kronor. 
På tredje plats kommer industri-
tekniska programmet.

Hur har det här året varit?
– Det har varit ett väldigt roligt och 
lärorikt år som gått galet fort. 

 

Vilka frågor har du arbetat med i 
första hand?
– För mig har det handlat om att i 
första hand skapa förutsättningar för 
en bra företagskultur. 

Under några år har Målerifakta haft 
en alltför hög personalomsättning 
som vi behövde få stopp på. Varje 
mätare som slutar innebär ett stort 
kompetenstapp. Personalsituationen 
är nu stabil och vi har full bemanning. 

Sen såklart har jag lagt mycket energi 
på att lära mig branschen i stort och 
Målerifakta specifikt. Det är ju väldigt 
roligt att lära sig en ny bransch! 

Vad har du fått för bild av måleri
branschen?
– Jag har haft möjlighet att träffa ett 
antal måleriföretag under året och 
tycker att det är en mycket välkom-
nande och vänlig bransch som bjuder 
generöst på sin kompetens. Jag vill 
väldigt gärna träffa många, många 
fler företag under året som kommer. 
För mig är det ett gyllene tillfälle att 
lära mig mer så att jag kan bidra mer 
till branschen. 

2022 års utgåva av BK
Byggmästarnas Kostnadskalkylator, 
BK, finns nu i en bearbetad och uppda-
terad utgåva för 2022. Byggmästarnas 
Kostnadskalkylator uppdateras vid 
varje årsskifte och nu finns den 
senaste versionen att tillgå. 

Byggmästarnas Kostnadskalkylator är 
ett hjälpmedel för dem i byggnads- 
eller förvaltningsbranschen som 
behöver information om kostnadsdata 
på ett snabbt och överskådligt sätt. BK 
2022 innehåller priser på material och 
arbetsutförande. Dessutom finns 
kalkyler som visar kostnadsberäk-
ningar för bland annat större hyreshus, 

villor och ombygg-
nadsprojekt. 
Vidare finns 
exempel på bland 
annat indexregle-
ring, materialpris-
listor och index-
tablåer.

Hej Charlotta Tillbom,  
som firar ettårsjubileum  
som vd på Målerifakta.

aktuellt



SÅ FICK DEN 
KLASSISKA 
SKÄRGÅRDS- 
FASADEN  
NYTT LIV

De flesta husen på ön är målade 
med en röd slamfärg. För en  
bättre hållbarhet togs en likvärdig 
kulör fram i Nordsjö Supermatt  
som tål klimatet mycket bättre.  
Skanna QR-koden och läs mer!
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De har målat gotländska 
kulturmiljöer i 75 år
Under de senaste 75 åren har Sture 
Larssons Måleri på Gotland satt färg 
på många av öns spännande byggna-
der. Att arbeta mitt i ett världsarv 
kräver stor kunskap och erfarenhet, 
något som de säkerställer med hjälp 
av trogna medarbetare som många 
gånger lärts upp inom företaget. 

Året 1947 gjorde målarmästare Sture 
Larsson slag i saken och startade eget 
måleri i Vallstena socken på Gotland. Då 
hade han redan femton års erfarenhet från 
branschen efter att ha börjat som lärling 
hos “Kalle Målare” 1933 och därefter 
fortsatt sin bana hos andra arbetsgivare.

– Det sägs att han blev utlärd på endast 
1 000 timmar. Här kan man också läsa 
att han tjänade 60 öre i timmen 1935 plus 
kost och logi, berättar Helene Wahnström 

ekonomiassistent, och bläddrar i en jubi-
leumsskrift som de tog fram till 50-årsju-
bileet för femton år sedan.

Hon är en av företagets trotjänare med 
sina 25 år i företaget, men långt ifrån den 
enda. Flera av målarna som gått i pension 
under de senaste åren, hade jobbat femtio 
år i företaget innan de till slut drog sig 
tillbaka.

Krävande att måla innanför murarna
Tillsammans med vd:n Henrik Bäckström 
ger Helene en tillbakablick på företagets 
historia.

– Sture själv lämnade över till två av 
sina barn på 1980-talet och de drev 
företaget fram till 2004 då de sålde till 
Hagblomsgruppen. Under 2013 kom jag 
in som delägare, förklarar Henrik.

Sedan Sture startade företaget i liten 

skala har det vuxit till att idag omfatta 
ett 35-tal målare och fyra tjänstemän. 
De arbetar över hela Gotland och Gotska 
sandön och de anställda sitter på stor 
gemensam erfarenhet av att arbeta i de 
miljöer som är specifika för ön och världs-
arvsdelen av Visby som finns innanför 
ringmuren.

– När man målar innanför murarna är 
det många regler som styr. Kunden måste 
stämma av med en antikvarie innan man 
bestämmer vilken färg som ska användas 
vid fasadmålning och minsta lilla kulör-
förändring måste man ha bygglov för, 
berättar Henrik.

Gatorna är smala, det är ofta enkel-
riktat och vissa tider på året får man inte 
ha byggnadsställningar uppe, vilket ger 
väldigt intensiva jobbperioder när förut-
sättningarna är de rätta.

Inne för dagen på kontoret är Robert Pettersson, Henrik Bäckström och Helene Wahnström.
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Forts. på nästa sida

Ingen mer måleriutbildning
Om rekrytering är ett branschproblem i 
övriga landet, är det etter värre att hitta 
duktiga, anställningsbara målare på Got-
land. De flesta är trogna sin arbetsgivare 
och några elever finns inte att tillgå.

– Vi har ingen måleriutbildning längre 
på Gotland, vilket gör det väldigt svårt 
med rekrytering. Vi har ständigt fyra eller 

fem lärlingar på gång, men hade man 
haft chansen att ha dem på praktik, hade 
man kunnat lära känna dem först, säger 
Henrik.

Innan servicearbetaravtalet sades upp 
kunde företaget anställa för att utföra 
enklare arbeten först och därefter flytta 
över till lärlingsanställning, men när inte 
den möjligheten finns blir det extra viktigt 

att försäkra sig om att det är rätt person 
man anställer. Många gånger är det lite 
äldre yrkesväxlare som blir anställda, 
som  till exempel i fallet med Tim Isberg 
som blev årets gesäll i Region Stockholm 
2021. Det duktiga innebandylaget Visby 
IBK har också bidragit med flera lärlingar 
som flyttat till ön med anledning av 
sporten.

Frimis vacka lokaler renvorades av Sture Larssons Måleri.

Thomas Björklund  
utför marmoreringar  
på pelarna i Frimis  
stora matsal.

• Godkänd för pappersremsa  

enligt 320N

• Lätt att röra upp

• Finns med två olika härdtider:  

30 eller 60 minuter

• Slipbar

Fill & Finish
Premium

knaufdanogips.se
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– Vår erfarenhet säger att personer över 
20 år har ett lite större driv och satsar 
hårdare än de som kommer direkt från 
skolan, konstaterar Henrik.

Mindre hets och stress
De senaste två åren har, som för de flesta 
andra i branschen, varit en annorlunda 
tid med anledning av pandemin. Jobben 
har rullat in och även ökat en aning, 
kanske med anledning av att många som-
margäster på ön har stannat efter som-
marsäsongen slut och jobbat på distans.

I januari hade företaget som mest elva 
covidsjukskrivningar samtidigt och det 
har lärt dem att inte ta något för givet när 
det gäller planeringen av jobben.

– Jag tycker att pandemitiden har 

medfört ett pausläge och att hetsen och 
stressen som tidigare fanns har dämpats 
lite. Privatkunderna har förståelse för att 
man måste ta hänsyn till väder och sjuk-
domar, säger Henrik, som är glad över att 
det mesta nu har återgått till det normala.

Helene är också nöjd med att restrik-
tionerna har släppt.

– Det viktigaste för oss nu är att vi kan 
komma igång med att ordna de träffar 
som vi hade med jämna mellanrum innan 
pandemin. De gör väldigt mycket för 
sammanhållningen bland medarbetarna. 
I höst planerar vi bland annat att fira vårt 
jubileum, för det har vi inte kunnat göra 
ännu, konstaterar Helene.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Smart upphängning av penslar och färgburk i  
fönsterverkstaden.

Daniel Frejd och Joakim Lagerström i fönsterverkstaden

Fint objekt som utförts av Sture Larssons Måleri på Gotland.

Fakta
Namn: Henrik Bäckström

Bakgrund: Började som lärling på det 
som då hetta BPA och numera heter 
Sandå. Flyttade 1996 till Stockholm 
och jobbade. Hoppade på utbildningen 
som Målarmästarna startade och som 
kallades högre måleriutbildning och var 
med i den första kullen som gick ut. 
Jobbade sedan något år på Sandå HK 
och var med och införde deras ISO- 
system. Började sedan på Sandå 
Södertälje för att sedan flytta tillbaka 
till Gotland 2008.

Familj: Fru och ett barn

Intressen: Tycker om att bygga och 
skapa saker, lite golf 

Oanad talang: Stenläggning

Bästa med måleribranschen: När man 
ser det färdiga resultatet. 
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Årets gesäll var 
tidigare kock
Tim Isberg var en av de tre bästa gesäl-
lerna om man ser till bedömningspo-
ängen i Region Stockholm, som också 
innefattar Gotlands län, 2021 och fick 
ta emot utmärkelsen i samband med 
Stockholmsregionens årsmöte. Han har 
gjort sin utbildning på Sture Larssons 
Måleri och arbetar kvar i företaget.

– Innan jag kom hit jobbade jag som 
kock, men tröttnade på arbetstiderna. 
Jag hade ingen tidigare anknytning 
till måleriet, men har många i familjen 
som jobbar i byggbranschen, så det 
var nog därifrån som tankarna kom. 
Jag trivs jättebra och njuter av att se de 
fina resultaten när man är färdig med 
jobbet och trivs med att träffa mycket 
folk, att ha varierande arbetsmiljö och 
den stora omväxlingen som jobbet ger, 
berättar han där han var i en större 
bostadsrättsförening som renoverade 
alla trappuppgångar.

Viktigt att behålla gesällprovets status
Gesällbrevet är måleriyrkets kvalitetsstämpel och delades 2021 ut till 
136 målare. För att få det i sin hand måste man först lära sig yrkets alla 
hemligheter och sedan passera granskarnas noggranna blickar. 

Sven-Erik Söderblom är samman-
kallande för granskningsnämnden 
i Måleriföretagens Region Stock-
holm (som också omfattar Got-
land, reds. anm.) och själv en van 
granskare av gesällprov.
 
Hur går ditt arbete till?
– Jag får in alla gransknings-
ärenden som berör Stockholm/
Gotland från MYN och för-
delar dem till övriga granskare i 
nämnden. Våra uppdrag är för-
troendeuppdrag som vi får från 
MYN och man ska ha stor erfa-
ren het av yrket och stor känsla för 
kvalitet för att komma ifråga.
 
Vilka svårigheter finns det med 
att bedöma arbetet?
– Eftersom det är människor 
som gör bedömningen så blir det 
alltid subjektivt i viss mån, men vi 
försöker inom regionen att lik-
ställa våra granskare så att de ska 
bedöma på samma sätt. Det är ju 
också olika grundförutsättningar 
på varje objekt och det måste 
man också ta med i bedömningen. Det är dessutom viktigt för oss som granskare 
att möta arbetsgivarna för att få dem att förstå vad som krävs för att få ett godkänt 
resultat.
 
Vad är roligast med uppdraget?
– Det allra roligaste är att få ge beröm till en ny fullvärdig representant för måleri-
yrket och se när det tas emot. Det händer dock att man behöver underkänna någon 
och det är inte roligt, men det är viktigt att se till att alla som går igenom håller en 
jämn grundnivå för att behålla statusen på gesällprovet. Om man behöver under-
känna någon föregås det alltid av noggranna överväganden  och diskussion mellan 
granskarna. Sedan går man på plats igenom brister och förbättringsområden med 
aktuell lärling, med målet att denne efter övning ska nå rätt nivå för godkänt. 
Ibland handlar det om att gesällen själv överskattat sin förmåga och att arbets-
givaren har försökt få honom eller henne att vänta med provet. Vid andra tillfällen 
har gesällen inte fått rätt utbildning.
 
Hur väljs Årets gesäll i Region Stockholm ut?
– Det är den gesäll som får högst snittbetyg som får utmärkelsen. Gotland har fått 
ta emot ganska många i förhållande till hur många målare det finns där. Det beror 
delvis på att de generellt sett är duktiga där, men det kan också handla om att de 
har varit väldigt engagerade i att höja statusen i yrket och att gesällerna har haft 
stor vilja att skaffa sig goda betyg.
 
Vad händer om det blir två som har samma betyg när man ska utse Årets gesäll?
– Det har hänt någon gång att två personer har blivit Årets gesäll, men oftast kan 
man genom en diskussion med granskarna se att en av dem utmärker sig lite extra 
på något område och då blir det den som får det.

Text: Lo Bäckinder
Foto: Per Hansson

Tim Isberg.

Sven-Erik Söderblom
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Lansering av branschundersökning
Nyligen presenterade Beijer Bygg Sveriges första Hantverkar
barometer. Resultaten från barometern visar bland annat att 
hantverkare är fortsatt beroende av ROTavdraget och att tre 
fjärdedelar som svarat på undersökningen anser att ROTav
draget har stor eller mycket stor betydelse för branschen.

Hantverkarbarometern är en undersökning som är ämnad att 
ta tempen på hantverkares åsikter kring i olika branschfrågor. 
Enkäten samlar in svar från hantverkare runt om i Sverige där 
de ger sin syn på bland annat konjunkturen, ROT-frågan, order-
ingång, pandemins effekter och kunders preferenser gällande 
miljövänliga material och hållbarhet.

Resultaten från Hantverkarbarometern visar att ROT-avdraget 
fortfarande gör stor skillnad för hantverkare runt om i landet. 
Cirka tre fjärdedelar av alla respondenter tycker att ROT har en 
betydande roll i deras bransch. Samtidigt gör ROT-avdraget mer 
skillnad för mindre hantverkarfirmor än vad det gör för de med 
större personalstyrka. Bland de med 1 till 10 anställda svarade 
cirka 75 procent att ROT-avdraget var av stor betydelse, medan 
motsvarande andel bland de med 10 till 100 anställda var 65 
procent.

Undersökningen visar också att hantverkarnas orderingångar 
inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, endast  
1 av 10 (8 procent) av de tillfrågade upplever att de fått svå-
rare att hitta uppdrag samtidigt som en tredjedel upplevde att 
det varit lättare att få uppdrag under pandemin.

Även miljömedvetenheten bland kunder har enligt barometerns 
resultat ökat under det senaste året. Av de tillfrågade hantver-
karna ansåg 36 procent att miljömedvetenheten hos kunder 
ökat under det senaste året och 59 procent tyckte att kun-
dernas miljömedvetenhet var oförändrad.

Bra dialog på jobbet förebygger ohälsa
En tredjedel av alla yrkesarbetande i 
Sverige upplever besvär kopplade till 
arbetet. Oro och ångest, värk i 
kroppen och trötthet är några 
av de vanligaste besvären. För 
att hjälpa chefer att tidigt 
upptäcka tecken på ohälsa 
och agera innan någon blir 
sjuk har Prevent tillsam-
mans med arbetsmarkna-
dens parter och Umeå 
universitet tagit fram 
Arbetsplatsdialogen  
– ett digitalt och kost-
nadsfritt dialogstöd.

Arbetsgivaren har ansvar för att 
förebygga ohälsa på jobbet, men 
många chefer är osäkra på hur de 
ska närma sig medarbetare som inte 
mår bra. Att upptäcka tidiga tecken på 
ohälsa och agera förebyggande kan 
hjälpa fler till ett långt och hälsosamt 
arbetsliv. 

– Sjukskrivningar på grund av stressrela-
terad ohälsa är vanligt och kan leda till 
långvariga problem för individen men 
också bli en stor kostnad för arbetsgi-
varen och samhället. Genom att upp-

täcka tidiga tecken på ohälsa kan man 
med ganska enkla insatser göra stor 
skillnad och förhoppningsvis minska 
risken för att medarbetare hamnar i 
långa sjukskrivningar, säger Therese 
Eskilsson, forskare vid Umeå universitet. 

Arbetsplatsdialogen är ett kostnadsfritt 
dialogstöd som underlättar ett förebyg-
gande och strukturerat arbete med 

ohälsa. Arbetsplatsdialogen bygger på 
ADA-metoden, ett evidensbaserat 

metodstöd. Den innehåller tips 
och verktyg för hur man kan 

identifiera tidiga tecken på 
ohälsa, vilka åtgärder och 
anpassningar som är lämp-
liga och hur man kan följa 
upp insatserna. Fokus ligger 
på områdena balans i 
arbete, kognitiv ergonomi 
och belastningsergonomi. 

Målet har varit att ta fram ett 
användbart stöd för chefer i 

det dagliga arbetsmiljöarbetet.

– Vi vill att det ska 
vara enkelt att snabbt komma i 

gång och jobba med de här frå-
gorna – och skapa en arbetsplats där 

det är naturligt att prata om ohälsa. En 
styrka är också att Arbetsplatsdialogen 
utgår från ett helhetsperspektiv på 
hälsa där arbetsmiljö, arbetsuppgifter 
men även saker utanför arbetet vägs in, 
säger Nathalie Robert Edgar, projektle-
dare på Prevent.

Mer info på www.prevent.se/arbetsplats-
dialogen



 MÅLARMÄSTAREN 2/2022     15

Nyfikenhet och förändring i fokus

– I takt med vår modernisering, tillväxt 
och förändring av företagskulturen söker vi 
aktivt efter de bästa målarna för att fortsätta 
leverera den service och kvalitet vi står för 
säger Gustav, partner och arbetschef på 
Gusten Persson Måleri

Gusten Persson Måleri har sen starten 1980 
varit ett traditionellt familjeägt måleriföretag. 
Företaget har nyligen genomgått ett 
generationsskifte och är numera ett modernt 
företag i förändring. De arbetar aktivt med 
ett utökat fokus på sina medarbetare, allas 
engagemang och goda arbetsvillkor. 

– Vi vill vara delaktiga i utvecklingen av 
branschen, ändra vår företagskultur och arbeta 
med våra mjuka värden. Därför har vi de 
senaste åren arbetat fram tydliga värderingar 

för att vägleda oss både gentemot våra 
medarbetare och kunder. Service är en av våra 
grundpelare och vi pratar om hur vi tillsammans 
som ett lag kan förbättra vår arbetsmiljö, vilket 
innebär att vi rycker in och hjälper varandra 
på ett prestigelöst sätt, säger Nicklas Hellberg, 
arbetschef och partner. 

Arbetar för att möta medarbetares krav
– Vi ser ett stort värde i alla våra medarbetare 

och är oerhört tacksamma och stolta över det 
fantastiska arbete som de gör ute hos våra 
kunder varje dag.

– Utan våra medarbetare är vi inte Gusten 
Persson Måleri och vi arbetar därför konti-
nuerligt med positiv feedback, att visa 
uppskattning och tillsammans göra roliga 
företagsaktiviteter, säger Gustav. 

Han menar även att tydlig kommunikation och 
transparens skapar en delaktighet för Gustens 
medarbetare och är en viktig pusselbit för att 
möta nya generationens krav och förväntningar.

Nyligen har Gusten Persson Måleri därför 
utvecklat ett intranät för att på ett enkelt och 
effektivt sätt engagera och kommunicera ut 
företagsnyheter och viktig information till sina 
medarbetare.

Ny rekryteringsprocess och introduktion
Vi har lyckats skapa engagemang och 
delaktighet från dag ett genom att ta emot 
nyanställda på ett välkomnande sätt. 

En annan del i företagets förändring är en 
investering i nya praktikplatser. Nicklas förklarar 
att de etablerat samarbeten med två skolor 
för att hitta nya talanger och samtidigt bidra 
till måleribranschens fortsatta utveckling och 
framtid. 

– Vi har verkligen blivit glatt överraskade över 
vilka talanger som finns där ute, säger Nicklas.

Är du också nyfiken på framtiden?
Föregående år ökade Gusten Persson Måleri 

omsättningen med 25 procent vilket innebar det 
bästa året sedan starten 1980. 

– Vi ser fortsatt tillväxt och en spännande 
framtid. Vi söker därför både nya talanger 
och erfarna målare som vill vara en del i vår 
förändring, avslutar Gustav. 

Vill du bli en Gusten? Skicka ditt CV till 
kontakt@gustenpersson.se

Text: Hannah Falkenström, hannah@gustenpersson.se
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Ove vill ha kollegor – inte konkurrenter
Under nästan 35 år har Ove Johans-
son drivit sitt enmansföretag 
Målerifirma Ove Johansson i samar-
bete med andra kollegor och har 
aldrig haft någon tanke på att 
anställa. Att slippa ansvara för att 
planera jobb för ytterligare personer 
är en av anledningarna. 

Efter att ha jobbat några år på ett större 
företag direkt efter utbildningen till må-
lare bestämde sig Ove för att starta eget, 
något som han inte ångrat.

– Det är så många fördelar med att 
vara sin egen. Friheten som det ger och 
möjligheten att styra sina egna tider är 
de största. Det blir visserligen att man 
jobbar mer än om man är anställd, men 
det är det värt, konstaterar han.

Svårt att hitta rätt nivå
Att lyckas hålla verksamheten igång och 
på lagom nivå under så många år är en 
bedrift och inte helt enkelt. Ove beskriver 
problemet med att ha lagom framförhåll-
ning och är glad att han bara behöver 

planera jobb för sig själv.
– Det är ju alltid för mycket jobb just 

nu, men om en månad vet man inte hur 
det ser ut. Jag tycker att det är lättare 
att balansera topparna om man jobbar 
tillsammans med andra småföretagare, 
än om man har anställda.  

Under de år han varit verksam har 
han arbetat upp goda relationer till sina 
kunder och det är en stor fördel när 
tillgången på jobb minskar. Han menar 
att den sociala delen, som innebär att 
man ser till att varje kund är nöjd, har 
stor betydelse för att kunna fortsätta att 
driva eget. Måleriföretagens Nöjd-Kund-
Garanti är också en tillgång för att visa 
på sin seriositet, säger han.

Organisationen ger trygghet
Tryggheten i att ha en stor organisation 
bakom sig om det skulle bli några pro-
blem värdesätter han också. 

– Och dessutom är nätverkandet i 
organisationen väldigt värdefullt. Det är 
genom det som vi blir kollegor och inte 
konkurrenter.

SMÅ
FÖRETAGAR
FOKUS

Som så många andra i branschen 
konstaterar Magnus Olsson, vd för 
Hallins Måleriservice i Jönköping, 
att jobben väller in just nu. Även 
oron över att inte hitta rätt kompe-
tens att anställa, delar han med 
många kollegor.

Att vara småföretagare är omgivet av 
många specifika omständigheter och 
svårigheter, varav dimensioneringen av 
antal anställda är en. Just nu vittnar 
många av de mindre medlemsföretag som 
tidningen Målarmästaren pratat med om 
att trycket i byggbranschen är ovanligt 
stort.

– För tillfället har jag lika många 
inhyrda målare som jobbar för mig som 
anställda för att få allt att funka, men det 
är ingen långsiktig lösning, konstaterar 
Magnus Olsson.

Att anställa fler målare ser han inte 
som en möjlighet, då tillgången på duktig 

kompetens är skral. Många av dem han 
har hyrt in är från femtioårsåldern och 
uppåt, vilket också talar för att det kom-
mer bli ännu tuffare framöver, när dessa 
uppnår pensionsåldern.

Svårt med prisjusteringar
Ytterligare en fråga som Magnus upp-
lever som problematisk är att kunna 
hålla jämn takt och justera priserna med 
hänsyn till de prishöjningar och nya 
skatter som tillkommer allt eftersom. 
Just nu när bränslepriserna skjutit i 
höjden och råvarupriserna ökar kräver 
det extra mycket av den som driver ett 
mindre bolag att hantera alla uppdate-
ringar.

Magnus sitter i styrelsen i Målerifö-
retagens region Sydost och ingår i orga-
nisationens småföretagargrupp, något 
som han prioriterar högt och ser som ett 
värdefullt forum för att komma vidare.

– Man kan inte bara sitta och gnälla, 

utan man måste vara med och försöka 
påverka situationen. Vi har ju alla 
samma problem att slåss med och då 
behöver vi också jobba tillsammans för 
att försöka lösa dem.

Frågetecken inför framtiden
Inför framtiden ser han många fråge-
tecken som avgör hur utvecklingen i 
branschen kommer att se ut.

– Kommer det bli de väntade räntehöj-
ningarna? Kommer privatmarknaden 
dö ut? Kommer det bli förseningar i 
byggena? Allt detta är sådant som påver-
kar hur vi småföretagare ska hantera 
resursfördelningen i våra bolag och hur 
vi ska planera för framtiden.

I nästa nummer av tidningen Målar-
mästaren ska vi göra en större intervju 
med Magnus Olsson och hans arbete 
som vd för Hallins Måleriservice i Jön-
köping.

Text: Lo Bäcklinder

Fakta
Namn: Ove Johansson

Bakgrund: Målarskolan, lärling på 
Nordahls Måleri. Eget företag samt 
styrelseledamot i SMS sedan 1987.

Familj: Särbo. Två barn, Caroline och 
Lucas. 

Bästa med målarbranschen: Fritt samt 
att man får träffa mycket trevligt folk.

Favoritverktyg: Mobilen

Oanad talang: Grym kock

Kompetensförsörjningen är den ständiga oron

Ove Johansson. 
Foto: Per Hansson
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Patriks företag stannar i växten  
på grund av rekryteringsproblem
Som nystartad egenföretagare har 
Patrik Johansson fått en rejäl fart 
på verksamheten redan från start. 
Helst vill han låta företaget växa 
och skulle kunna sysselsätta ett par 
personer till, men svårigheten med 
att rekrytera sätter käppar i hjulet. 

Längst ner i ett trapphus i ett hyreshus i 
Eskilstuna lägger Patrik Johansson vid 
Mälardalens Målericentral sista finishen 
vid en röd plåtdörr. För tillfället är han 
i ett trapphus där han målar schabloner 
och några dörrar. Detta arbete varvar 
han med jobb på ett bygge samt en helre-
novering hos en privatperson och dess-
utom ett försäkringsjobb i Strängnäs. Att 
pussla med flera mindre jobb som pågår 
samtidigt är en del av de utmaningar som 
ingår i en småföretagares vardag.

– Jag jobbade som projektledare på två 
större bolag under sex år och efter ett tag 
var det många som ryckte i mig och ville 
att jag skulle starta eget. Till slut vågade 
jag göra slag i saken förra sommaren och 
det har jag inte ångrat, även om det är 
svårt att hitta rätt balans på hur många 
jobb man ska åta sig, säger Patrik, som 
i dagsläget är fullbokad hela året ut och 
även skulle kunna sysselsätta en person 
till.

Vill gärna forma sin egen arbetskraft
När det kör ihop sig har han hyrt in må-
lare från andra företag, men svårigheten 
med att hitta någon att anställa gör att 
han emellanåt tvingas tacka nej till jobb.

– Jag har försökt på alla sätt. Jag har 
försökt övertala en kompis att gå som 
lärling hos mig och jag har en kusin som 
är målare och bor i Linköping som jag 
till och med har erbjudit att fixa lägenhet 
till om han flyttar hit, men ingenting 
funkar.

Han tar gärna emot praktikanter eller 
lärlingar och ser bara fördelar med att få 
vara med och forma sin blivande arbets-
kraft, men inte heller den vägen har fung-
erat för honom. Han har kontaktat flera 
skolor och bett dem att kontakta honom 
när det är dags för praktik, men oftast 

hamnar eleverna på de stora målerierna.
– Jag hade faktiskt en praktikant från 

en skola, men han slutade efter två dagar 
då han fick prova på jobbet på allvar och 
insåg att det inte var som han tänkt sig, 
konstaterar Patrik och tror att problemen 
med att locka ungdomar till byggutbild-
ningarna bland annat handlar om att de 
flesta unga har en bild av att de vill sitta 
och jobba framför en dator.

Om Patrik inte bromsades av svår-
igheten med att rekrytera, skulle han 
kunna tänka sig att landa någonstans 
mellan tre och sju anställda. En storlek 
på företaget som han känner skulle vara 
lagom för att fortfarande kunna behålla 
den familjära känslan och garantera 
högsta nivå på utförda jobb.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Per Hansson

Fakta
Namn: Patrik Johansson

Bakgrund: Jobbat som målare hela 
yrkeslivet sedan studenten 2003. 
Började som projektledare 2015.

Familj: Sambo med två egna barn och 
två bonusbarn.

Bästa med målarbranschen: Att det är 
så varierande arbetsuppgifter och att 
man får göra folk glada med deras 
nyrenoverade projekt.

Favoritverktyg: Tapetverktygen

Oanad talang: Överraskar ganska 
många med att jag är rätt smidig och 
akrobatisk i förhållande till min kropps-
storlek.

Patrik Johansson. 
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Nätverkande, trygghet och stora 
rabatter – så får småföretagarna 
nytta av medlemskapet
Tina Engelin, projektledare på 
Måleriföretagen, kan du berätta om 
vad organisationen har att erbjuda 
de måleriföretagare som driver små 
företag?
– Först och främst tycker jag det 
handlar om kvalitet och trygghet. Det 
kan vara allt från rådgivning till fär-
diga blanketter. Nätverkande är också 
något som jag anser viktigt då man 
som småföretagare kanske inte träffar 
så många andra i branschen, men 
genom oss kan man få möjlighet att 
träffas i olika sammanhang och utbyta 
erfarenheter. Måleriföretagen anordnar 
många medlemsmöten i regionerna 
och dessa är bra tillfällen till att förena 
nytta med nöje. Nytta genom att man 
får utbildning och information om det 
senaste i branschen, nöje genom att 
träffa ”kollegorna” lokalt där man är 
verksam.

Rabattavtalen som tas fram i 
Måleri företagen är också en stor fördel 
för en småföretagare. Vissa rabatter 
är så bra procent att man ”tjänat” 
in medlemsavgiften bara genom att 
använda rabatten. Måleriföretagen 
har också en småföretagargrupp som 
träffas några gånger om året där man 
bland annat diskuterar vad mindre 
företag efter frågar, men också vad vi 
som branschorganisation ska driva 
för frågor.

Har du någon idé om vad de som har 
ett mindre måleriföretag har för speci-
fika behov av stöd?
– Då man som småföretagare oftast 
gör allting själv finns kanske inte tiden 
till att leta efter information och då är 
medlemskapet i Måleriföretagen ett sätt 
att förenkla vardagen. Informationen 
kommer till dig och du kan i lugn och 
ro koncentrera dig på det du ska. Vi 
håller också koll på de lagar och regler 
som påverkar företagande och uppda-
terar när det skett viktiga förändringar. 
Vill du bygga nätverk eller träffa andra 

företagare anordnar vi också många 
möten, kurser och branschträffar. Där 
får man möjlighet att bolla idéer och 
tankar med andra medlemmar eller 
ställa frågor till våra rådgivare.

Jag vill återigen slå ett slag för rabatt-
avtalen som är förmånliga, främst för 
den lilla företagaren som själv kanske 
inte kan förhandla fram lika bra avtal 
som ett stort företag.

En annan fördel är att du kan erbjuda 
dina kunder (privatpersoner) vår 
Nöjd-Kund-Garanti som är ett mycket 
konkurrenskraftigt argument i din 
marknadsföring och införsäljning. 

Skulle du vilja utöka din verksamhet 
och anställa medarbetare är Måleri-
företagen dessutom en trygg partner 
och hjälpande hand genom hela proces-
sen. Ett medlemskap i Måleriföretagen 
står för kvalitet, trygghet och seriositet.

Text: Lo Bäcklinder
Foto: Love Strandell

Marcus Mohlin, hr-chef 
på Stoby, delar med 
sig av några goda råd 
och sina fem bästa tips 
inför rekryteringen

– Framför allt gäller det att komma 
ihåg att den viktigaste resursen vi 
har i våra bolag är människorna. 
Stanna därför upp och reflektera 
kring vilken person du behöver, 
istället för att bara fråga ”när kan 
du börja”, sammanfattar Marcus 
Mohlin och ger sina bästa tips inför 
intervjun.

1. Ta dig tid och genomför en or-
dentlig intervju där ni kan ha ett 

samtal i lugn och ro.

2. Träffa om möjligt personen fysiskt. 
Under pandemin har det varit van-

ligt med digitala möten, men ett verkligt 
möte är alltid att föredra.

3. Förbered dig inför intervjun och 
var noga med att verkligen ställa de 

frågor du vill ha svar på.

4. Lyssna noga på svaren.

5. Ta referenser.
 

– Slutligen skulle jag vilja tipsa om att ta 
med sig någon mer på intervjun som kan 
ha en mer avvaktande roll. Det är alltid 
bra med en second opinion, säger Marcus 
Mohlin.

SMÅ
FÖRETAGAR
FOKUS

Marcus Mohlin

Tina Engelin
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STARK INNOVATIONSKRAFT RESULTERAR I TEKNIK I FRAMKANT

BORSTBLANDNING 
med special- 
behandlad mix 
borst. Slitstyrka  
och liten friktion

UPPBYGGNAD för varje 
specialfunktion, verkligen 
”quickpaint”

ERGONOMISK DESIGN. 
Längsta räckvidd, runt, 
ovalt, triangelformad, 
kantigt

KOPPLINGSBAR  
med ny Clic Adapter

UTAN ROSTFRITT 
rostar det inte –  
helt i plast/gummi

BESTÄLL
NU

ERGONOMI 
– TUMSTÖD
– LINJÄR KONSTRUKTION
– EASY CLIC-ON, CLIC–OFF

NYTT KONCEPT & FORMSPRÅK 
–  SVANHALSFORMEN GER EN LINJÄR FUNKTION   
 SOM MINSKAR ROTATIONEN FÖR HANDEN  
–  KNOPPENS UTFORMNING GÖR DET LÄTT ATT   
 SNÄPPA LOSS  
–  LÅG VIKT  
–  STYVHET ANPASSAD EFTER HAND- OCH KRAFT  
 I RÖRELSEN

MATERIAL RECYCLABLE DESIGN 
–  PLASTBLECK (INGEN METALL) MED KROK
    KONSTRUERAT  MED FÖRVARINGSASK (EJ ROST) 
–  KONISK – HÅLLER IHOP BORSTEN
–  MILJÖVÄNLIGT (SORTERAS UNDER BRÄNNBART)

KAPACITET & RENGÖRING 
–  SPECIALBORST
–  UPPBYGGNAD 
–  YTBEHANDLING 
–  SLITSTYRKA, LÅG FRIKTION  

WWW.MASTER.NU
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Slamfärg, eller i folkmun ”rödfärg”, 
har anor från 1500-talet och är en 
färgtyp som kräver lite historia för 
att lyckas med målningsarbetet. I 
sin enkelhet består slamfärgen i 
grunden av lim av mjöl, järnvitriol 
och järnoxid. Därtill har man med 
åren påverkat färgtypen med olika 
tillsatsmedel i form av såpa, tran, 
linolja med mera. Färgtypen finns 
traditionellt i rött, svart och ockra 
som bygger på samma grund, men 
med olika bränntemperaturer av 
pigmentet. Traditionellt är det 
järnoxid från gruvor som används 
som pigment och mest känt är Falu 
koppargruva i Falun och Stråssa 
gruva i Bergslagen. 

Det naturliga pigmentet är dock be-
gränsat och därför används nu för tiden 
syntetiska järnoxider som idag står för 
cirka 45 procent av slamfärgsmarknaden.

I begynnelsen var det framför allt den 
ljusröda slamfärgen som användes och 
då utan tillsats av linolja. Senare började 
man tillsätta 6 till 8 procent linolja, 
framför allt för att minska erodering och 
kritning. Färgen håller bättre med linolja 
och underhållet blir något längre.

Slamfärg har bra skyddande egenska-
per för träytor. Delvis skyddar den mot 
UV-ljus, men det många glömmer bort 
är att pigmentet med sina stora partiklar 
hjälper till att torka upp träet efter hög 
luftfuktighet, regn och snö. Detta dels 
för att färgtypen är diffusionsöppen, 
dels för att pigmentet har hygroskopiska 
egenskaper. Dock ska sägas att den hyg-
roskopiska effekten förstörs vid för höga 
tillsatser av linolja.

Problemtid
I mitten av 1990-talet och början av 
2000-talet hade slamfärgen en renässans 
och med detta uppkom problem. Färg-
typen hade en förmåga att bli angripen 
av svartmögel och problemen med att 
färgen krackelerade efter att den torkat 
var stora. Problemen var påtagliga och 
man skyllde på allt möjligt. Antingen 

Forts. på nästa sida

Dåligt rengjord yta.

Slamfärg – en 
tradition med anor

hade man målat när det var för varmt 
eller för kallt eller så hade man inte gjort 
rent ordentligt. Förklaringar som många 
gånger var dåligt understödda.

Forskning
Detta fick mig att göra en riktig djup-
dykning i problematiken med slamfärgs-
målning. Jag tog kontakt med i stort sett 
alla rödfärgstillverkare i Sverige, stora 
som små, intervjuade folk som kokade 
egna rödfärger samt pratade med tidigare 
anställda från rödfärgsindustrin. Jag läste 
alla artiklar om rödfärg, både i fack-
tidningar och gör-det själv-artiklar. Jag 
pratade med mer än 20 målerifirmor och 
målare som var mer eller mindre vana vid 
att måla med rödfärg. Min undersökning 
varade från 2010 till 2012 och följande 
resultat beträffande dilemman kunde 
kortfattat konstateras:

• Färgtillverkarna levererade tjocka 
färger som resulterade i allt för tjocka 
färgskikt.

• Man hade dålig kontroll på kok-
ningen av mjölet vilket resulterade i att 
färgens klibbighet och viskositet varie-
rade.

• I många fall hade färgtillverkaren 
eller målaren tillsatt alldeles för stor 
mängd linolja vilket resulterade i att när 

färgen skulle borstas ner innan målning 
släppte inte färgen utan polerades upp i 
stället.

• Vid rengöring innan målning slarvade 
man med att få ner de gamla färgskikten.

• Vid målning använde man alldeles 
för mjuka penslar och färgskikten blev 
ojämna och tjocka. Många målare la på 
färgen som om det var en modern akry-
latfärg. Det var inte heller ovanligt att 
målaren använde rulle.

• Många målare var inte vana vid att 
måla med slamfärg och arbetade inte in 
färgen i underlaget ordentligt.

De här faktorerna var mer eller mindre 
orsak till misslyckade resultat. 

Efter en sammanfattning av dessa 
faktorer vände jag mig till målare och till-
verkare som hade ringa eller inga problem 
med slamfärgsmålning för att checka av 
om de kände igen faktorerna. Så väl färg-
tillverkare som målare i den här gruppen 
kände igen faktorerna mycket väl och 
visste hur man skulle hantera dem. 

Fasader angripna av mögel
Runt år 2012 var jag ute i Stockholms 
skärgård och tittade på ett rödfärgat hus 
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som hade drabbats av svartmögel. Huset 
låg cirka 50 meter från strandkanten och 
med ett berg bakom sig och på berget 
var det skogsmark. Fasaden mot berget 
samt norra fasaden var rejält angripna 
av svartmögel och fastighetsägaren var 
bedrövad. Detta var sent på våren och 
ytorna var kalla och fuktiga. Vi bestämde 
därför att göra en åtgärd senare under 
sommaren och i början av augusti var vi 
och tittade på fasaden igen. Knappt en 
svart prick var kvar och fasaderna såg 
hur fina ut som helst. Det fanns således 
ingen anledning till åtgärd och fastighets-
ägaren var väldigt nöjd, men samtidigt 
lika förbryllad som vi att svartmöglet 
hade eroderat bort. Efter det har jag vid 
ett flertal tillfällen varit med om samma 
sak, de svarta prickarna försvinner av 
sig själva efter några månaders torrt och 
blåsigt väder.

Så ska du måla rödfärg
Slamfärgsmålade ytor målade med färg 
innehållande högre halter av linolja (över 
8 procent) blir problem när man försöker 
borsta ner gamla färgen. Ibland kan man 
till och med uppfatta ytan polerad istället 
för att träytan blir synlig. Då är det bara 
att ta fram färgborttagningsmedel för det 
gamla färgskiktet ska bort innan mål-
ning. Man behöver inte få ytorna trärena, 
men träet ska vara väl synligt innan om-
målning. Tips på bra metod är Takcare 
ES-metoden. Man tar ner ungefär  
5 m2/timme med ES-metoden.

Vid borstning använd mask med 
dammfilter och borsta med en fin hård 
borste. Glöm myten om piassavakvas-
ten. Ett annat bra verktyg är Alforts 
Borstverktyg en maskinborste med hög 
kapacitet.

Vid målning välj rödfärg eller slamfärg 
med låga halter av linolja för 
att undvika problem vid 
ommålning (max 8 procent).

Vid målning är det vik-
tigt att ha en pensel med 
tät, hård borst. Jag brukar 
rekommendera målare 
som ska måla rödfärg att 

Exempel på smidig borste som gör underarbetet effektivt.

lägga undan gymkortet. Har man inte 
ont i armar och kropp efter en dags röd-
färgsmålning har man misslyckats. Röd-
färgen ska arbetas in i underlaget och får 
inte läggas för tjockt (max 100µm torrt 
färgskikt inklusive rester av det gamla 
färgskiktet). Jag föredrar att måla två 
tunna strykningar. Rullen är förbjuden 
när man målar rödfärg!

Ska ni spruta rödfärg så välj en rödfärg 
som är sprutbar. Jag har sett alldeles för 
många som har försökt spruta vanlig 
rödfärg och totalt misslyckats.

Per Karneke
malerikonsultkarneke@gmail.com
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KEIM SOLDALIT® 
HÅLLBAR, FÄRGSTABIL OCH MILJÖVÄNLIG SILIKATFÄRG
- SOM LÖNAR SIG I LÄNGDEN.

KEIM Soldalit® kan användas på alla vanligt förekommande, hållbara 
underlag och kräver ingen grundmålning eller förbehandling.

• Mycket väder- och UV-beständig färg.
• Oslagbar hållbarhet.
• Baserad på naturliga råvaror.
• Längre underhållsintervall.
• För byggnation utan skadliga ämnen.

Vårt färgsortimentet innehåller mer än 300 standardiserade färgnyanser 
och vi kan i stor utsträckning tillmötesgå särskilda önskemål.

KEIM. FARBEN FÜR IMMER.
WWW.KEIM.COM / T: 0771-74 23 40 

FÖRE EFTER

FÖRE EFTER

FÖRE EFTER

EFFEKTIV 
RENGÖRING 

UTOMHUS SOM 
GÖR SKILLNAD

TAK, FASAD, STAKET,  
BETONG M.M.

KOMPLETT
SORTIMENT

SÄLJANDE 
DESIGN

www.fixorbynitor.seSnabbkoll
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INSTANT ZIP-UP

Kvalité & styrka du
kan lita på! 
I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
professionellt bruk.

Systemet har utvecklats för att tillgodose
proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.

I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena
styrka med lång livslängd samt att göra detta med
lägsta möjliga vikt.

Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp
till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade
ställningar.

I vårt sortiment finner du:

• Rullställningar

• Spandeck

• Hantverkarställningen Snappy VX

• Fasadställning System F

• Specialställningar designade efter 
kunden önskemål

INSTANT ZIP-UP
www.zipup.se

Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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Zip-Up Svenska AB
är officiell distributör
av Instant Upright´s
ställningar i Sverige.
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Nio finalister går vidare till finalen i Måleri-SM
Efter sju intensiva tävlingstimmar 
stod det klart att nio finalister valts 
ut till att tävla i Måleri-SM 2022. 
Dessa finslipar nu sina kunskaper 
inför tävlingen i Växjö.

Den 10 till 12 maj äger Yrkes-SM rum 
på Arenastaden i Växjö. Då kommer det 
avgöras vem av de nio finalisterna i Må-
leri-SM som tar hem den ärofyllda titeln 
som svensk mästare. Samtidigt koras 
ytterligare 61 Sverigemästare i andra 
praktiska yrkesgrenar. 

Årets finalister utsågs den 8:e mars på 
Gymnasieskolan Vipan i Lund bland dem 
som hade skickat in en tre minuter lång 
ansökningsvideo där de berättade om sig 
själva och varför just de skulle bli Sveriges 
bästa målare.

– Det var 17 tävlande från hela Sverige, 
både tjejer och killar med olika bak-
grund, så vi hade en bra blandning. De 
fick sedan utföra olika moment som till 
exempel tapetsering, snickerimålning, 
färgbrytning och bildöverföring. Detta 
blev sedan noggrant bedömt på en skala 
från ett till tio av domarna, berättar 
Johan Lundgren, Storstad medieproduk-
tion, som arrangerat uttagningen.

Alla deltagarna blev även intervjuade 
framför kameran, för att visa hur väl de 
kan prata om sitt yrke. Därefter vägdes 

alla delar ihop för att avgöra vilka nio 
som skulle gå vidare till SM.

Nytt bedömningssystem
Under SM kommer deltagarna att tävla i 
momenten fri dekorationsmålning, färg-
nyansering, snickerimålning, tapetsering 
och bildöverföring. Allt kommer be-
dömas utifrån en ny internationell stan-
dard som håller på att utformas. 

– World Skills håller på att ta fram en 
ny internationell standard för domarna 
att använda som underlag för att det 
ska bli ännu säkrare bedömningar av de 
olika momenten. Det ska göra att man 
bedömer lika över hela världen, förklarar 
Johan Lundgren.  

Guld-, silver- och bronsmedaljörerna i 
Måleri-SM bildar sedan Målerilandslaget 
som fortsätter att tävla i EM. För att utse 
den bästa landslagsmålaren genomför 
Målerilandslaget en VM-kvaltävling. 
Där beslutas vem av deltagarna som får 
representera Sverige i Måleri-VM. 

Jonas Lindberg, kanslichef för täv-
lingsarrangören Måleribranschens Yrkes-
nämnd (MYN) tycker att det är kul att se 
så mycket talang bland unga. 

– Målaryrket är ett framtidsyrke och 
med sitt deltagande visar finalisterna att 
de vågar synas och kan vara stolta ambas-
sadörer för hela branschen, säger han. 

Text: Lo Bäcklinder
lo@malarmastaren.se

Foto: Max Landergård/Storstad

Kvalificerade till finalen:
Marcus Gustafson,  
Stiernhööksgymnasiet, Malung

Ronja Thalinson,  
Peder Skrivares Skola, Varberg

Ellen Berggren,  
Kungsmadskolan, Växjö

Wilma Engelbrektsson,  
De la Gardiegymnasiet, Lidköping

Céline Hansen,  
De la Gardiegymnasiet, Lidköping

Evelina Hjelt,  
Wendesgymnasiet, Kristianstad

Elin Dahlman,  
Lugnetgymnasiet, Falun

Benjamin Samuelsson,  
Yrkesgymnasiet Linköping

Natalie Karlsson,  
Praktiska Gävle



2022 
DAGS ATT ÖVERGÅ 

TILL PULVERSPACKEL? 

BRA FÖR MILJÖN OCH 
DIN HÄLSA!

ARDEX MÅLERISORTIMENT FINNS I FACKHANDELN
• 08-556 315 50 • ardex.se 

SE FILMEN

SPACKLA DIREKT PÅ PLÅTDÖRRAR OCH TRÄ 
DU BEHÖVER VARKEN PRIMA ELLER GRUNDMÅLA

• Ersätter polyesterspackel • 0-10 mm • Målas från 45 min • Golv/Vägg/Tak • Cementbaserat vitt 
• Kan ligga kvar i bilen vintertid eftersom den tål frost • Hållbar burk 

PULVERSPACKEL - ETT SÄTT ATT SLUTA FRAKTA OCH LAGERLÄGGA VATTEN. 
FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL!
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Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dac Jan Feb

2111
Målningsarbeten i nybyggnader

128 128 128 129 129 129 129 129 130 130 130 131

2112
Målningsarbeten i ombyggnader

128 128 128 129 129 129 129 129 130 130 130 131

3049
Målningsavtalet

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

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

Ny satsning för att locka 
fler till måleribranschen
Kompetensförsörjningen är avgö-
rande för måleribranschens och 
hela Sveriges tillväxt och välstånd. 
Sam tidigt som ungdomsarbetslös-
heten är hög brottas måleriföretag 
med att rekrytera kvalificerad per-
sonal. Hur kan Måleriföretagen 
hjälpa till att vända trenden?

Måleribranschen är en framtidsbransch 
och vi behöver locka både ungdomar och 
yrkesväxlare. Sverige kommer att behöva 
närmare 300 000 yrkesutbildade till 2035 
och däribland en stor mängd målare. 
Därför gör Måleriföretagen en extra-
ordinär och långsiktig satsning för att öka 
kännedomen om branschen och för att 
locka fler sökande till måleriutbildningar.

– Genom denna satsning vill vi berätta 
om måleriyrket och vilka möjligheter 

som finns. Kompetensförsörjningsfrågan 
är helt central för att vi på lång sikt ska 
växa, utvecklas och fortsatt vara en 
framtidsbransch, säger Pontus Sjöstrand, 
vd på Måleriföretagen.

Måleriföretagen vill med denna 
mediala och kommunikativa insats 
förmedla ett nytt sätt att se på måle-
riyrket, jobb och karriär. Kampanjen 
som drar i gång under våren 2022 
kommer att innehålla argument och 
information som talar direkt till de olika 
målgrupperna.

– Vi vill visa hur målgrupperna kan 
måla en ny bild av sin framtid. Vi har 
mycket att berätta, visa och förmedla om 
måleribranschen. Vi vill förändra synen 
på målaryrket och därmed också öka 
attraktionskraften, avslutar Pontus 
Sjöstrand.

Beslut om högskole-
behörighet för  
yrkesprogram
Riksdagen sa ja till regeringens 
förslag som innebär att alla natio-
nella yrkesprogram på gymnasie-
skolan ska ge behörighet till 
universitets- och högskolestudier. 
Detta är ett stort kliv framåt för 
yrkesutbildningarna och måleri-
branschen.

För Bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktning måleri innebär beslutet att 
eleverna kommer erbjudas 2800 poäng 
och högskolebehörighet. Genom att 
återinföra högskolebehörigheten, men 
med möjligheten att välja bort den, 
skickas en signal till elever och föräldrar 
att yrkesprogrammen innebär många 
möjligheter, både på kort och lång sikt.

– Det här beslutet är positivt för yrkes-
utbildningarnas attraktivitet och något 
som vi arbetat för under längre tid, såväl 
i egen regi som tillsammans med andra 
organisationer inom Svenskt Näringsliv, 
säger Jonas Lindberg, utbildningsan-
svarig på Måleriföretagen. 

– Måleribranschen är en framtids-
bransch och vi behöver medarbetare med 
möjlighet till vidareutbildning inom 
yrkeshögskola och högskola. Att eleverna 
nu lättare kan få grundläggande behö-
righet på Bygg- och anläggningspro-
grammet är därmed ett steg framåt både 
för måleribranschen och för att locka fler 
till vårt yrke.

Ändringarna i skollagen börjar gälla 
den 1 januari 2023 och tillämpas första 
gången på utbildningar som startar 
höstterminen 2023.
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26 nya kalkylatorer till måleribranschen
De första studenterna som läst 
utbildningen Kalkylator inom måleri 
är nu färdiga med sin utbildning. 
Resultatet blev 26 stycken utde-
lade yrkesbevis till studenter som 
nu är redo att ta sig an en bredare 
roll.

Utbildningen Kalkylator inom måleri, 
framtagen av Måleriföretagen tillsam-
mans med Hermods Yrkeshögskola, har 
pågått i 16 veckor och därmed nått sitt 
slut.

Under dessa 16 veckor har studenterna 
erhållit kunskap inom ett område som är 
högt eftertraktat på marknaden. Resul-
tatet blev 26 elever som nu fått sitt yrkes-
bevis och därmed kan ta sig an en ny roll 
eller bredda den roll de har idag. 

Solveig Olsson, utbildningsledare på 
Hermods Yrkeshögskola, är glad över att 
en så stor andel av studenterna nu fått sitt 
yrkesbevis efter 16 spännande veckor.

Vad har studenterna fått göra under 
utbildningstiden?

– De har läst en branschanpassad 
matematikkurs, entreprenadjuridik, 
kalkylering i digitala system samt ledar-
skap och arbetsmiljö. 26 utdelade yrkes-
bevis är en fantastisk siffra för oss och 
det kommer att höja kvaliteten och säkra 
behovet som finns inom branschen. 

Vad betyder det att så många av studen-
terna gått ut med godkända betyg?

– Det betyder framför allt mycket för 
företagen där studenterna nu har uppda-

terad, god kompetens att tillföra. Kom-
petens som dessutom verkligen ligger i 
tiden. Jag tror flera av eleverna kommer 
att ta mer ledande roller. Kurserna är 
utformade efter ett behov. Det här är ett 
bra exempel på hur arbetslivet och 
skolan format utbildningen och tillsam-
mans hittat ett bra samarbete.

Hur har studenterna utvecklats under 
utbildningsperioden?

– Jag är imponerad över att de klarat 
sig så bra. Många har arbetat samtidigt 
och det har varit heltidsstudier, så det 
har verkligen gått fantastiskt bra utifrån 
det. Studenterna har verkligen velat ha 
denna kompetens vilket jag tror är en 
bärande del till att så många har lyckats. 

Upplever du att studenterna är nöjda med 
utbildningen?  

– Ja det gör jag. Vi gör en utvärdering 
efter varje kurs och alla är väldigt 
nöjda. Många kommer också kunna 
utnyttja sin kompetens direkt i ett 
företag vilket är jättebra. Företagen 
kommer också kunna berätta att de har 
den här kompetensen i sitt företag och 
att kunskapen är så pass färsk som den 
är.

Kommer utbildningen att fortsätta i 
samma utformning som tidigare? 

– Det jag vet är att det kommer att 
starta en ny klass i november med 30 
platser. Vi ska också ansöka om ytterli-
gare två omgångar med kurser. 

Läs mer om utbildningen Kalkylator 
inom måleri på www.hermods.se

Ansök till yrkesutbildningen Projektledare inom måleri
I augusti drar den ettåriga yrkes-
utbildningen Projektledare inom måleri 
i gång igen. Ett ypperligt  tillfälle att 
bredda dina kunskaper. Ansök 
redan idag!

Projektledarutbildningen är en satsning som 
Måleriföretagen gör tillsammans med Her-
mods Yrkeshögskola av flera olika skäl. Dels 
för att vi är inne i ett generationsskifte där 
många projektledare snart går i pension, 
dels för att det finns ett tydligt 
rekryteringsbehov kopplat till den ökande 
volymen av bostadsbyggande vi står inför.

Arbetar du som målare och vill ta nästa 
steg i karriären är den här utbildningen 

perfekt för dig. Utbildningen är den enda 
yrkeshögskoleutbildningen som leder till 
projektledarkompetens inom yrket. 

Studenterna som läser första utbild-
ningsomgången är mycket nöjda och nu 
ser Måleriföretagen och Hermods Yrkes-
högskola fram emot att starta upp nästa 
utbildningsomgång. 

Utbildningen startar 22 augusti 2022 
och pågår fram till 25 juni 2023. 
Ansökan är öppen till 5 maj 2022. 
Omfattningen är 220 YH-poäng och 
utbildningen ges på distans. 

Vill du veta mer om projektledarutbild-
ningen och hur du ansöker?  
Ansök på www.hermods.se.



Ansök till yrkesutbildningen Projektledare inom måleri

Vi ses i Stockholm den 17 juni. Varmt välkommen!

SVANTE RANDLERT
Svante är föreläsare och rådgivaren som 

knyter ihop säcken och ger dig tipsen och 
råden på hur du som arbetsgivare blir med-
arbetarnas och kundernas förstahandsval. 
Han ger er inspiration samt verktyg för vad 

du som ledare behöver göra idag, för att du 
och dina medarbetare ska prestera bättre 

tillsammans imorgon.

JANNE ANDERSSON
Janne är förbundskapten för Sveriges herr-

landslag i fotboll och kommer att dela med 
sig av sina tips om hur man bygger ett riktigt 
bra team. Lyssna till en ovanligt prestigelös 
ledare som kommer ge er konkreta råd på 

hur ni ska lyfta arbetsgruppen.

Framtidens måleribransch
Hur ser framtidens hållbara ledarskap ut? Hur lockar vi fler unga till vår fantastiska bransch? Vad sker när en ny 
generation ska in i branschen? Vad behöver vi göra idag för att utveckla branschen imorgon? Tänk om vi måste 
tänka om!
Nu har vi nytt datum för en av Måleriföretagens absolut 
största höjdpunkter – kongressen! Kongressen har temat 
”Framtidens måleribransch” och går av stapeln den 17 juni 
på Clarion Sign i Stockholm. 

Dagen och kvällen är fullspäckad med spännande gäster, 
föreläsningar, debatter och massor med annat kul.

På kvällen bjuds det på underhållning och smaklökarna ska 
självklart få sitt i form av en högklassig middag.

Sista anmälningsdag är den 13 maj 2022. Anmäl dig på 
maleriforetagen.se/kongress-2022.  
Och kom ihåg, hade du anmält dig till datumet i januari 
måste du anmäla dig på nytt till den 17 juni.

PROGRAM
10.00 Välkomstkaffe och registrering
10.30 Konvent 2022 inleds med föreläsare Janne Andersson
11.45 Lunch
12.30 Konventet fortsätter med paneldebatt
13.30 Bensträckare
13.45 Konventet fortsätter med föreläsare Svante Randlert
14.45 Avslutande ord från vd Pontus Sjöstrand
15.00  After work utanför bankettsalen där vi sammanstrålar  

med respektive
16.00 Tid att förfoga som du vill
18.00 Fördrink i foajén utanför bankettsalen
19.00 Middag med underhållning
(Med reservation för ändringar)

DATUM
16 juni 2022: Regionsmiddagar från ca kl. 18.00.  
Exakt tid och plats meddelas senare.
17 juni 2022: Kongressdag

PLATS
Clarion Hotel Sign Stockholm,  
Östra Järnvägsgatan 33, Stockholm

KOSTNAD DELTAGANDE
Hela programmet 1 995 kr
Kongressmiddag för respektive 995 kr

Spännande föreläsare
Under dagen kommer du att få chansen att lyssna till några 
mycket inspirerande personer.

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

händer. 

Kongress_annons_mos.indd   22Kongress_annons_mos.indd   22 2022-04-13   11:512022-04-13   11:51
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» Karriärvägar

FAKTA: ALEXANDER RINGNELL
Företag: Bruske Måleri AB

Ålder: 32 år

Intressen: Träning och nätverka

Det bästa med måleriyrket: Att se förändringen i ett projekt 
och vara med och påverka och förvandla

BAKGRUND:
Jag gick en yrkesutbildning inom bygg och började att arbeta 
som målare hos min pappa. Där jobbade jag i några år innan jag 
bestämde mig för att gå min egen väg. Jag började då som målare 
hos Bruske Måleri och arbetade där i några år. Sedan tror jag att 
det var tydligt att jag gillar att ta mig an en ledande roll och lösa 
problem vilket bidrog till att jag fick frågan om att hoppa in i 
ledningen. Jag älskar relationer och människor så det var enkelt 
för mig att säga ja. Idag är jag delägare i bolaget också vilket är 
grymt roligt. Det är fantastiskt att man kan arbeta sig till en 
sådan sits.

Hur har din utbildning hjälpt dig att växa in i rollen du har nu?
För mig har det varit viktigt att ha grunderna i måleriet. Sedan 
har trivsel varit väldigt viktigt för mig då det gjort att jag 
utvecklat mig själv. Jag har haft det struligt tidigare i livet och 
måleribranschen innehåller mycket frihet som har hjälpt mig att 
utvecklas både personligen och i min yrkesroll.

Hur lyckas du som arbetsledare?
Det är framför allt att skapa bra relationer med medarbetarna 
och kunderna. Sedan gäller det att förstå att alla personer är 
olika och det gäller att ge och skapa förutsättningar för att 
komma överens med de flesta. Det går faktiskt nästan alltid och 
det är fascinerande.

Vad är det bästa med att vara arbetsledare?
Det är frihet under eget ansvar och snarare målstyrt än detalj-
styrt. Du kan därför lägga upp ett arbetssätt som passar dig, i 
slutändan handlar det om att resultatet blir bra.

Vilken är den största utmaningen i ditt arbete?
Det är att få hela kedjan att fungera med allt från medarbetare 
till samarbeten och kunder. Det handlar om relationerna och 
man behöver vara omtyckt. Det är också viktigt att matcha våra 
medarbetare med våra kunder. Sedan är det också viktigt att 
vara tydlig, man blir testad som människa och ledare och ibland 
är det inte lätt att komma överens med alla. Ibland blir det helt 
enkelt konflikter man måste kunna hantera. Man måste också 
trivas med det. Det är påfrestande men extremt roligt jobb.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns?
Du utvecklas konstant som både person och som ledare. Varje 
vecka uppstår nya utmaningar som utvecklar dig. Vill man ta sig 
an nya uppdrag i ledande befattningar har du också en väldigt 
bra erfarenhet som projektledare.

Beskriv en arbetsdag!
Ofta drar vi i gång ett projekt på morgonen och går igenom ett 
framtida projekt. Sedan pratar jag med medarbetarna för att alla 
ska trivas och må bra. Därefter är jag en del på kontoret och 
sköter administrativa bitar. Efter det har jag ofta avstämningar 
med medarbetare för att stämma av läget i olika projekt. Det 
svänger väldigt fort och ofta händer det något oväntat som gör 
att du måste släppa på dina rutiner och kanske åka ut till en 
kund.

Vad skulle du säga till en person som vill bli arbetsledare?
Jobba hårt. Ta också in information från alla olika delar från 
medarbetare, kunder och samarbetspartners för att skapa dig 
själv en bra bild om vad olika personer vill ha. Och se till att lära 
dig från andra.

Alexander Rignell om att  
vara arbetsledare

Som målare har du stora möjligheter att välja olika karriärvägar.  
Vi har pratat med sex personer som i grunden är målare om deras 
roller och karriärvägar.
På maleriforetagen.se/karriarvagar kan du läsa om deras  
respektive resa och om yrkena de har idag! 

» Karriärvägar inom måleri



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

Träfasad med mögel och alger. 
Avdöda först, tvätta sedan.

Se www.jape.se för mer info, referensbilder och närmaste återförsäljare.

RENT  
UNDER!

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

 

Nu fi nns möjligheten att köpa sin egen Dinolift 
med drivning på hjulen och 10,5 meters arbetshöjd.
Med 6,5 meters utligg så kan denna smidiga maskin 

bli hantverkarens bästa vän. 
Nya DinoLift 105TL är lätt att dra med endast 

B körkort då den väger 950Kg. 
Med 40 års erfarenhet av släpvagnsliftar 

så är Dinolift märket för dig. Såväl sommar som vinter.
 

www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20

120T

135T

150T

160XT

180T

180XT

210XT

230T

260XTD

105TL
En egen Dino!

Finns för omgående leverans från 219.000:- 
exkl moms.
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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 FH Måleri AB, Norrköping

n HD Golv & Bygg, Uppsala

n FLX Måleri AB, Sala

n Palm Quality Fastighetsservice, Sollentuna

n EGM AB, Uddevalla

n Decauville Förvaltnings AB, Helsingborg

n Martinsson Måleri i Tumba AB, Uttran

n Paintclub Måleri Göteborg AB, Sävedalen

n Söderorts Byggproffs AB, Nykvarn

n Hanssons Måleri, Domsjö

n Gröndal Bygg & Städservice AB, Upplands Väsby

n Paint Stockholm AB, Stockholm

n Södertörns Byggproduktion AB, Nynäshamn

n Lux Måleri AB, Göteborg

Vill du bli medlem?
Är du inte medlem och funderar kring vad  

ett medlemskap kan innebära för dig? 
Gå in på maleriforetagen.se/medlemskap

Information till medlemsföretag 
med anledning av kriget i Ukraina
Rysslands invasion i Ukraina är ett brott mot folk-
rätten och en mänsklig tragedi. Utöver det stora 
mänskliga lidandet som kriget orsakar så påverkas 
också den  
globala ekonomin och det svenska näringslivet. Vilka 
konsekvenser det får på sikt vet vi ännu inte.

Måleriföretagen följer utvecklingen tillsammans med Svenskt 
Näringsliv i nära dialog med regeringen.

På www.svensktnaringsliv.se/fraga/kriget-i-ukraina kan du 
hålla dig uppdaterad samt hitta information från relevanta 
externa aktörer.

JOHAN EGELSTRÖM
EGM, Uddevalla 

1.  – Det ger en seriös stämpel. Nu när vi har anställda också 
och följer kollektivavtalet, så blir det som att vi får allt i 
ett.

2.  – Kanske blir det lättare att anställa framöver, men jag 
hoppas också på att få råd och stöd om man skulle hamna 
i en tvist.

FELIX ENGLUND
FLX Måleri, Sala 
1.  – Jag ville bland annat 

kunna erbjuda Nöjd-Kund-
Garantin och när jag 
anställde vid årsskiftet 
kände jag att jag ville ha 
hjälp med det arbetsrätts-
liga.

2.  – Min förhoppning är att 
jag ska kunna få stöd och 
juridisk hjälp vid eventuella 
konflikter framöver.

DARKO JALAL
HD Golv & Bygg, Uppsala 

1. – Vi jobbade ursprungligen med 
golvläggning, men utför även måleri-
arbeten sedan en tid. Att vara med i 
branschorganisationer är bra både för 
våra kunder, anställda och för företa-
gets utveckling.

2.  – Jag tror att det kommer vara 
lättare att hålla koll på läget genom 
att vi får information från organisa-
tionen och dessutom är det en stor 
trygghet för oss alla.

Alla medlemmar i Måleriföretagen lämnar två års garanti 
till konsumenter 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 Måleriföretagen. Läs mer 
om Nöjd-Kund-Garantin på vår webbplats.



Durability at work since 1975

Nyheter för 
alla målare

Se vårt 
målarsortiment. 

Hitta 
återförsäljare.

2178 Målarshorts Core Stretch
2174 Målarbyxa Core Stretch

PLÅTMÅLNING 
FÖR PROFFS

Aquabarr® & 
Aquabarr® MIR
• Bästa skyddet för plåttaket!
• Elastisk och fogfri
• MIR med inbyggt rostskydd
• Vattentät och diffusionsöppen

Regelbundet underhåll av en fastighet är en billig 
investering. Hagmans har en lång erfarenhet och 
våra produkter har genom åren använts flitigt. Vi är 
därför väl förtrogna med de höga krav som ställs på 
en kvalitativ produkt. 

hagmans.se
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Teknos skapar morgondagens färgstarkaste idrottare
Teknos har hittat sporten som en marknadsföringskanal och presenterar nu Team Teknos, en sportsatsning med åtta sport-
stjärnor från olika idrotter. För att lyckas som elitidrottare krävs ett hållbart liv, det vill säga att både idrottssatsningen och privat-
livet fungerar, med en hemmamiljö som en plats där de kan återhämta sig, men också få energi. Därför vill vi på Teknos vara med 
och bygga ett hållbart liv tillsammans med morgondagens idrottsstjärnor. 

Teamet kommer dels exponera Teknos logotyp på olika sätt, de kommer agera som Teknos ambassadörer och de kommer även 
dyka upp i en del av företagets marknadsföringsmaterial under året. Bland annat kommer Patrick Ekwall göra en intervjuserie och 
målaren Susanne Bäckström besöker idrottarna och hjälper dem skapa ett trivsamt hem.

– Denna sportsatsning känns nytän-
kande och rolig. Vi vill bygga morgon-
dagens idrottsstjärnor samtidigt som 
de lyfter vårt varumärke på ett person-
ligt och kreativt sätt. Det kommer 
också lyfta en stor stolthet internt inom 
bolaget att vi samarbetar med dessa 
idrottare. Vi välkomnar dem alla stort 
till att jobba med oss på Teknos och vi 
ser fram emot ett innehållsrikt år, 
säger Martin Karlsson, säljchef på 
Teknos avdelning för Konsument- och 
måleriprodukter.

Ny bok avslöjar hälsinge- 
gårdarnas hemligheter
I fyra år har ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt djupdykt i den 
inredningskultur som formade 
Sveriges femtonde världsarv, 
hälsingegårdarna. Nu avslöjas ny 
kunskap om tekniken, materialen 
och estetiken som präglade de 
unikt smyckade gårdarna.

Vackra tapeter, mönstrade textilier och 
interiörer dekorerade med målningar 
och schabloner – hälsingegårdarna är 
sprungna ur svensk byggnadstradition 
från Hälsinglands gamla bondesam-
hälle och de utsmyckade rummen, som 
var avsedda för de största festerna i 
livet, var toppmoderna för sin tid.

– Det här projektet kullkastar verkligen 
bilden av forna tiders bönder som 
bakåtsträvande och omoderna. 

 Hälsingegårdarnas inredning var spek-
takulär och modern, skapad med nya 
tekniker och material som införlivades 
i den egna kulturen, säger Anneli Palm-
sköld, professor i kulturvård vid Göte-
borgs universitet och en av redaktö-
rerna bakom antologin Hälsinglands 
inredningskultur.

I fyra år har hon ingått i den tvärveten-
skapliga grupp forskare och experter 
som har granskat de välbevarade 
1800-talsgårdarna, som sedan 2012 
finns med på UNESCO:s världsarvslista. 
Målet var att ta ett helhetsgrepp om 
inredningskulturen och därför har såväl 
estetiska uttryck som materialval och 
tillverkningstekniker varit under lupp.

Boken avslöjar också vem, eller sna-
rare vilka, som var personerna bakom 
den tidigare okände ”Blåmålaren”.

Layer Group gör nya förvärv
Nyligen utökades Layer Group med 
ytterligare ett måleri då de förvärvade 
Willéns Måleri i Kumla. 

Willéns 
Måleri grun-
dades på 
1960-talet 
av Kjell 
Willén, som 
än idag är 
verksam i 
bolaget, 
även om det 
numera drivs 
av sonen 
Peter Willén. 
Med sina 30 
medarbetare 
är Willéns Måleri verksamma i Kumla 
och Örebro med närområde. Huvudsys-
selsättningen består av måleriarbeten 
på nyproduktioner men de utför även en 
del underhåll åt byggföretag, kommuner 
och industrier.

– Vi ser fram emot att komma in i Layer 
Group och kunna vidareutveckla Willéns 
Måleri med kollegor i branschen. Fram-
tiden ser ljus ut och vi ser fram emot att 
bli en del av en större grupp som kan ge 
oss styrka och stabilitet, säger Peter 
Willén, vd Willéns Måleri.

Willéns Måleri kommer att komplettera 
det befintliga dotterbolaget Krafft Måleri 
i Örebro och bolagen ser positivt på ett 
samarbete när de båda nu tillhör Layer 
Group. Tillsammans blir de marknadsle-
dande i en region som har hög befolk-
ningsökning och ett stabilt behov av nya 
bostäder.

Gården Ol-Mårs i Hälsingland.
Foto: Lars Nylander.

Foto av måleri av 
”Blåmålaren” i hälsinge-
gården Pallars.  
Foto: Anders Assis.

TEAM TEKNOS:
Elvira Öberg – skidskytte

Simon Pettersson – diskus

Frida Westman – backhoppning

Julia Engström – golf

Axel Elmblad – orientering

Truls Möregårdh – bordtennis

Alexander Öhgren – bordtennis

Stina Källberg – bordtennis



REDO FÖR UTESÄSONGEN?
UPPTÄCK OCH BESTÄLL HEM STARKA PRODUKTER FÖR BEHANDLA ALTAN  
FRÅN MÄSTER OCH FIXOR

WWW.MASTER.NUWWW.FIXOR.SE

KOMPLETT  
MILJÖMÄRKT  
KISELBASERAT 

TRÄSKYDDSSYSTEM

ENDAST 2 MOMENT 
 

SNYGG, SILVERGRÅ FINISH 
 

LÅNG HÅLLBARHET 
UPP TILL 10 ÅRSTEG 1 – RENGÖR

288154 TRÄRENGÖRING ALTAN 1L

288127 TRÄRENGÖRING ALTAN 4L

STEG 2 – SKYDDA
288155 TRÄSKYDD ALTAN 1L

288126 TRÄSKYDD ALTAN 4L

NY
HEMSIDA

STEG 1 – RENGÖRA
1119022 TERRASSSKURBORSTE 

1101150 TRÄSKAFT

1109029 KOMPLETT SKURBORSTE/SET

BEHANDLA ALTAN
REDSKAP

STEG 2 – SLIPA
8901150 SLIPVERKTYG & SANDPAPPER

BEHANDLA ALTAN
VERKTYG

STEG 3 – BEHANDLA
271411 TERRASSDYNA 

8905180 BEHANDLA ALTAN (TERRASSDYNA)

8935180 BEHANDLA ALTAN (ROLLER)

3457070/100/130 PENSLAR

BEHANDLA ALTAN
VERKTYG

BEHANDLA ALTAN
SE FILMEN

NYHETER
2022

FIXOR TRÄSKYDD
WOOD PROTECTION

SE FILMEN

FIXOR TRÄSKYDD
WOOD PROTECTION
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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.

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

Säkra Koncept AB  
Växel: 060-61 25 30 

E-post: grupp@sakra.se

FÖRSÄKRINGSFOKUS

GARANTIFÖRSÄKRING 
– ett nödvändigt ont
Entreprenadgaranti, fullgörandegaranti, 
bankgaranti, säkerhet – kärt barn har 
många namn och det är inte helt lätt att 
veta vilken typ av garanti beställaren 
egentligen kräver men detta hjälper vi er 
gärna med. Garantin gäller som säkerhet 
för beställaren om er verksamhet upphör 
på grund av konkurs innan entrepre-
naden är slutförd. Dessa åtaganden kan 
bestå i att färdigställa entreprenaden, 
åtgärda fel under garantitiden, återbetala 
förskott på grund av utebliven leverans 
etcetera. 

En säkerhet är ett krav i AB/ABT och 
tecknas antingen som en försäkring eller 
en bankgaranti. Skillnaden mellan dessa 
är att en försäkring endast betalas en 
gång och gäller under hela entreprenad- 
och garantitiden. Med en bankgaranti 
betalar man löpande samt låser kapital i 
sitt bolag.

Skillnaden mellan två års garantitid 
och fem år. Det vill säga säkerhet under 
garantitid. Garantitid är tid som löper 
efter entreprenadtid. I AB/ABT har man 
som huvudregel bestämt att fullgörande-
säkerhet ska ställas av entreprenör två år 
efter slutbesiktning. Det innebär att om 
man har avtalat att säkerhet skall ställas 
enligt AB/ABT kap. 6 § 21, utan avsteg 
skall säkerhet ställas under två år. Entre-
prenörens ansvar kan dock fortfarande 
vara fem år (garantitid). 

Fördelar med garantiförsäkring
•  Låser inte kapital, begränsar inte 

kreditutrymmet hos banken. 
•  Enkelt att teckna. Snabb hand-

läggning. 
•  Via Måleriföretagen har du som 

medlem extra bra premier.

Fler typer av garantier: 
Hyresgaranti – Garanti för betalning av 
hyror till hyresvärd om hyresgäst (du) går 
i konkurs.
Betalningsgaranti – När betalning 
kommer ske först efter vara/tjänst är 
levererad, säljaren garanteras betalning 
om köparen går i konkurs.
Förskottgaranti – Då köparen kräver 
garanti för lämnat förskott om leverantör 
går i konkurs (till exempel köp av dyr 
maskin).
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Nya Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid
Nya Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid finns nu hos 
svenska Mitsubishi-återförsäljare. Nästa generation 
plug-in hybrid kombinerar stilren design och ny teknik med 
intelligent fyrhjulsdrift, dragvikt på 1 500 kg och 100 % 
elektrisk räckvidd på 45 km.

Garmin  
lanserar epix
Garmin lanserar nu epix™, en 
premium smartwatch för multi- 
sport med en ljusstark AMO-
LED-display. Den har en safirlins 
och boett i titan och passar lika 
bra i styrelserummet som på 
gymmet. Med upp till 16 dagars 
batteritid kan man förlita sig på 
att klockan registrerar din sömn 
och energinivåer, hjälper dig att träna inför nästa  
stora utmaning och slå nya personliga rekord.

Samsung presenterar  
nya flaggskeppsmodeller
Galaxy S22, S22+ och S22 Ultra är utformade för 
att leverera kameraupplevelser på nästa nivå. Med 
Galaxy S22-seriens revolutionerande nya nattfoto-
grafi-funktioner (Nightography), med 23 % större 
pixlar och Adaptive Pixel-teknik, är din kamera 
utformad för att släppa in mer ljus, visa fler detaljer 
och färger. Galaxy S22 Ultra är fullspäckad med nya 
AI-funktioner som porträttläge och andra intelligenta 
kamerafunktioner som låter telefonen göra det 
tunga arbetet, så att man kan fokusera på att ta bra 
foton och videos i alla ljus.

MÄSTER FOGSPRUTOR 
UPPTÄCK VÅR NYA PREMIUM SERIE FOGSPRUTOR

WWW.MASTER.NU

MÄSTER VISAR

BRA BÄTTREBRA BÄSTBÄTTRE

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

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

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

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

FOGSPRUTA  
- COX 
9105001
 
• 7:1 utväxling
• Skelett fogspruta i  
högsta kvalitet
• Non-dropfunktion.  
Härdad tryckstång
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Nordsjö och Mio fortsätter sitt färgstarka samarbete
Nordsjö och Mio fortsätter sitt samar-
bete med att visa hur färg och inredning 
på ett nästan magiskt sätt kan förändra 
känslan i ett hem. Dessutom passar 
man på att uppdatera Mio-kulörkollek-
tion med 15 nya vackra och stilsäkra 
kulörer.

Bland Mio-kulörerna hittar vi exempelvis 
varma och inbjudande gulbeiga Mio 
Solkatt, som ger rummet den harmo-
niska känslan som man gärna vill ha. 
Nya Mio Porslinsblomma är en pudrig 
rosa kulör, som tillsammans med inred-
ning i naturtoner och svart passar 
många stilar och åldrar. Den ganska 
dova gröna Mio Skogsväsen, som med 
andra gröna toner och rosa accenter i 
textilier och inredning, andas både har-
moni och energi.

FÄRGENS MAGI
Ann-Charlotte Linde jobbar som kulör-
chef på Nordsjö. Här delar hon med sig 
av användbara tips kring vad du ska 
tänka på när du väljer kulörer till ditt 
hem. 

–  Jag tycker att kraften i färg och kulörer 
är helt fantastisk. Genom att måla om 
kan du skapa en helt ny känsla och 
energi i ditt hem. Ett och samma rum 
kan ena stunden uppfattas som ljust och 
rymligt för att i nästa kännas ombonat 
och mysigt. Med kulörernas hjälp kan du 
dessutom uttrycka dig själv och din 
unika personlighet.

3 tips
när du ska måla om hemma

1.  Hitta känslan. Börja med att 
bestämma dig för vilken känsla du 
vill skapa eller förstärka i rummet.  
Valet av kulör ska dels kännas bra på 
väggen, men också passa 
tillsammans med möbler och övrig 
inredning.

2.  Provmåla. En kulör som du gillar i 
butik kan upplevas helt annorlunda 
hemma på väggen. Se därför till att 
alltid provmåla innan du bestämmer 
dig.

3.  Gå din egen väg. I slutändan är det 
du som ska leva med kulörerna på 
väggarna där hemma. Det är du och 
de som du eventuellt bor med som 
ska trivas och må bra, ingen annan. 
Låt dig gärna inspireras av trender, 
men låt dig inte styras.
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Utför ritningskalkyler och platskalkyler

070-782 48 92 - peter@malerikalkyl.se

www.malerikalkyl.se

malerifakta.se

Av branschen för branschen
Tre enkla steg  
– sedan vet du  

din lön

Linoljefärg kräver lite mer av dig som  
målar – både i fråga om planering och 

handhavande. Vid större projekt vill också 
beställaren vara trygg med både måleri,  

produkt och färgleverantör. Välj då  
linoljefärg från Engwall o. Claesson.

www.eoc.se

Säger bygghandlingen  

Linoljefärg?

Kv Bofinken vinnare av Byggnadsmärket 2021
Kv Bofinken ritat av AIX Arkitekter åt JM tilldelas Järfälla kommuns pris 
Byggnadsmärket 2021. Utmärkelsen delas ut av miljö- och 
bygglovsnämnden i Järfälla kommun. Syftet är att uppmärksamma god 
arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i kommunen.

Fasaden är murad av tegel i en ljust melerad, gul kulör, omsorgsfullt möns-
tersatt med utskjutande förband som skapar en variation av ljus och 
skugga i fasaden. Den repetitiva fönstersättningen bidrar till byggnadens 
lugna och sakliga framtoning.

Merparten av lägenheterna har ljus från flera väderstreck, vackra rums-
samband och är utformade för att maximalt tillvarata de bostadskvaliteter 
omgivningen erbjuder. De boende har tillgång till en grön gård av natur- 
och kulturmark, en bevarad kulle där berg i dagen och uppvuxna tallar 
samsas med nyplanterad växtlighet. 
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produktnytt

Ny proffslack för 
golv från Hagmans
Hagmans lanserar en golvnyhet som 
underlättar arbetet för professionella 
golvläggare och målare: Topplack 2K 
Matt. Det är en vattenburen keramiskt 
förstärkt tvåkomponent klarlack för 
lackning av betong- och trägolv inom- 
hus – men som även kan användas på 
halvhårda golv som  linoleum- och 
plastgolv. Produkten funge  rar också 

utmärkt på Hagmans 
olika golvbeläggningar. 
Att arbeta med 

samma produkt – 
och redskap – 
 oavsett golvmate-
rial är både 
tidsbesparande 
och ekonomiskt.

Teknos Ferrex® Combi 
rostskyddsfärg för 
metallytor
Ferrex® Combi är en verkligt unik och 
innovativ premiumprodukt, baserad 
på modern färgkemi. Den förhindrar 
effektivt rostbildning under färg-
filmen även under de tuffaste förhål-
landen. Som vattenburen färg är 
Ferrex® Combi behaglig och säkrare 
att använda än traditionella lösnings-
medelsbaserade rostskyddsfärger, 
samtidigt som den ger ett överlägset 
skydd. Ferrex® Combi gynnas också 
av en fantastisk kulör- och glansbe-
hållning, så att ytorna ser nymålade 
ut i många år.

Ny spindellift för arbeten 
på riktigt höga höjder
Scantruck AB presenterar Platform 
Basket som lanserar nya Spider 39T 
som har en arbetshöjd på nästan 39 
meter och räckvidd på 16,7 meter. Plat-
form Baskets larvburna liftar känns lätt 
igen tack vare de långa spindelbenen. 
När de är infällda och liften befinner sig i 
transportläge, så gör de kompakta 
yttermåtten att liften är väldigt smidig 
att manövrera även i trånga utrymmen. 
När liften är på plats fälls de enkelt ut 
och ger en väldigt hög stabilitet.

Midbec lanserar tapetkollektionen Kalk
Med den vackra matta ytan får du en 
fridfull känsla på dina väggar. Det nya 
mönstret i Kalk som är utan mönster-
pass, är nu ännu lättare att tapetsera för 
att få ett perfekt resultat. Kollektionen 

innehåller underbara färger; alltifrån 
olika nyanser i vitt till dämpat grönt, blått 
och brunt. Kalk 3 innehåller 64 artiklar 
och är tillverkade på non-woven.

Slipp dammet med Flex  
nya Dammutsugadapter 
Sugadaptern har en stor under-
tryckskammare och en mjuk, flexibel 
gummitätning, vilket betyder att den 
kommer sugas fast även på ojämna 
ytor. Det kraftiga luftflödet tar upp 
borrdammet och transporterar det till 
säkerhetsdammsugaren.

Det extra borstsegmentet stänger till 
öppningen även vid mindre borrdiame-
trar, så att inget damm kan läcka ut. 
Inga dammrester finns kvar. För borr-
ningsarbeten upp till borr Ø 67 mm. 
Clip slanganslutning Ø 32 mm.  
Modell: SAD BS D32 D67. 
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produktnytt

Perswall lanserar tapetkollektion  
inspirerad av de fyra grundelementen
Perswalls senaste kollektion hämtar 
inspiration från de fyra grundelementen 
– jord, luft, eld och vatten, som åter-
speglas i såväl val av färg som mönster-
uttryck. Med kollektionen vill Perswall 
förmedla en känsla av lugn och harmoni 
och göra hemmet till en plats för avkopp-
ling och trygghet. 

Kollektionen, som går under kampanj-
namnet Restful Home, kommer som ett 

svar på en nutid kantad av pandemi och 
osäkerhet. Genomgående i kollektionen 
är de rogivande, jordnära tonerna i blått, 
grönt och beige som baseras på grund-
elementens färger. Levande material 
som sten, marmor och kalkade ytor 
utgör mönsteruttrycket och knyter an till 
naturens lugn.

Kollektionen består av 19 tapeter, där-
ibland Perswalls första unika taktapet.

Porcelaine De Chine
En mångsidig tapetkollektion 
med fem nya tapetmönster på tio 
meters rulle och två panorama-
tapeter. Inspirationen är hämtad 
från detaljerna och hantverket av 
1700-talets porslin. Det finns 
dock två mindre mönster vars 
inspiration kommer från 
 Designers Guilds gamla arkiv. 
En bred kollektion med roman-
tiska blommor, småskaligt 
mönster och mer geometriska 
mönster. Mönstret Porcelaine de 
Chine kommer i hela åtta färger 
och varje nyans blir unik på sitt 
eget sätt.

Som namnet antyder är Wonder 
World en kollektion som för 
tankarna till Alice i Underlandet, 
där både barn och vuxna kan 
använda sin fantasi och skapa 
sina egna berättelser om alla 
mönster. Wonder World bjuder in 
till en färgglad sagovärld där 
finurliga detaljer och överrask-
ningar gömmer sig i varje 
mönster. 

Ny tapetkollektion från Rebel Walls

CascoProff DC – golvlim  
med bästa miljöbedömningen
CascoProff DC är ett golvlim med fokus 
på hållbarhet. Utan att kompromissa 
med prestanda är koldioxidavtrycket för 
detta golvlim mer än 40 procent lägre 
än jämförbara produkter på svenska 
marknaden. Det innehåller mer än 92 
procent hållbara råvaror och efter två 
år hör det fortfarande till en av de mest 
innovativa produkterna på golvlims-
marknaden.

Ny skyddssko från Solid Gear
Revolution 2 GTX har ett GORE-TEX®-
membran i ovandelen som håller föt-
terna torra. Även här har man en full 
ETPU-mellansula som ger energi till-
baka i varje steg, vilket är bättre för 
kroppen som orkar hela dagen. Den 
sköna mellansulan, tillsammans med 
lättheten i skon resulterar i en otrolig 
komfort och det är ett stort kliv från hur 
skyddsskor traditionellt har känts. En 
härlig blandning av ergonomisk design, 
atletisk känsla och S3-skydd.

Dalapro Hydro Svanenmärkt
Nu lanseras våtrumsspacklet Dalapro 
Hydro med Svanenmärkning. Förutom 
ett miljövänligare alternativ så erbjuder 
produkten en hård 
och vattenavvisande 
yta som är lätt att 
slipa och ger en fin 
slutyta att måla på. 
Dalapro Hydro finns i 
tre- och tiolitershinkar.
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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 - Mängdförteckningar
Vi erbjuder marknadens mest  

attraktiva kalkyler 
Vi arbetar i hela Sverige!

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

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

k

Störst på naturborstpenslar 
för ALLA färgtyper

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

Allt i absolut högsta hantverkskvalité.

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

p

PENSLAR & SPACKLAR MM

Hyr eller köp
alla typer av 
ställningar och stegar

Tel 08-97 04 80
www.zipup.se

Layher levererar

Hantverkarställningar

Rullställningar 

Ställningssläp

Pålitliga och snabba leveranser

Tillverkning i Tyskland

u

u

u

u 

u

www.layher.se

S

STEGAR & STÄLLNINGAR

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



DIN DISTRIBUTÖR AV
 Maskiner - Tillbehör - Reservdelar
till professionella måleriet i Sverige

Kontakta oss på:
Tel 08-88 56 80 

info@greiffab.se

MASKINER OCH SERVICE FÖR HELA LANDET

Mer info på:
www.greiffab.se
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POSTTIDNING BBEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med nya 
adressen på baksidan.
Målarmästaren
Skridskovägen 13
175 45  Järfälla

VÅR  
ALLRA 
BÄSTA

DEMIDEKK INFINITY

DEMIDEKKARE MÅLAR GÄRNA.
MEN INTE SÅ OFTA.

  

JOTUN 1274 FROSTIG

JOTUN 5445 DELICATE BLUE

GE HUSET ETT LYFT MED  
NYA UTOMHUSFÄRGER
När du målar med DEMIDEKK och Jotuns  
vackra utomhusfärger ger du huset ett  
tryggt  och långvarigt skydd.  

SKAPA EN  
PERSONLIG STIL
Färgsätt hela huset och 
upplev hur ditt hem skiftar 
karaktär. Kulörkombinatio-
nerna du väljer ger huset  
en personlig och enhetlig 
framtoning. För inspiration 
och tips besök jotun.se

* DEMIDEKK Infinity håller längst av alla Jotuns utomhusfärger.

Foto: Sturla B
akken, M

ikkel M
ortensen

Av trycktekniska skäl kan kulörproverna avvika från orginalkulören.

JOTUN 9938 NATURLIGT SVART

VÄGG: DEMIDEKK INFINITY 9938 NATURLIGT SVART
TERRASS: DEMIDEKK TERRASSLASYR 90002 GRÅSVART

VÄGG: DEMIDEKK INFINITY 1274 FROSTIG
DÖRR: DEMIDEKK INFINITY DETAILS 5445 DELICATE BLUE

TERRASS: DEMIDEKK TERRASSLASYR 
90029 NATURLIGT SILVERGRÅ

VÄGG: DEMIDEKK INFINITY 1274 FROSTIG  
BÄNK: DEMIDEKK INFINITY DETAILS 1624 LÄTTHET
TERRASS: DEMIDEKK TERRASSLASYR 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ

VACKERT OCH HÅLLBART HUS 

DEMIDEKK Infinity är vår allra bästa  
och tål mest. Bäst skydd, överlägsen kulör- 

och glanshållbarhet och självrengörande 
egenskaper gör att huset ser vackert  

och nymålat ut längst.*
DEMIDEKK Infinity, med den nya banbrytande och 
patentsökta INFINITY-teknologin, har överlägsen 
glans- och kulörhållbarhet och håller längst av alla 
Jotuns utomhusfärger.

I år fyller DEMIDEKK 50 år! DEMIDEKK har skyddat 
svenska trähus sedan 1972 och Jotun fortsätter att 
utveckla produkter till hus för framtiden.

•  Skyddar huset längst*

•  Överlägsen glans- och  
 kulörhållbarhet*

•  Ser nymålat ut längst*

•  Självrengörande

•  Unik INFINITY-teknologi

* DEMIDEKK Infinity håller längst av alla Jotuns utomhusfärger


