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Vi lever i en tid där allting förändras fortare och fortare och den som inte är nyfiken på 
framtiden och är förändringsbenägen blir snabbt passé. Vi själva har ”vi är i framkant” som 
en av våra tre kärnmeningar. Samtidigt inser vi vikten av att kunna balansera framtiden och 
nytänkandet med det historiska.

Vi skulle kunna göra det enkelt för oss och säga att vi bara målar som kunden vill, men vi 
vill fortsätta ta ansvar för vad vi målar. Ett sätt att ta ansvar är att vi sedan årtionden har en 
arkitekt anställd, nischad på färgsättning och ljussättning. Genom denna tjänst kan vi vägleda 
våra kunder till att ta ett ansvarsfullt beslut när exempelvis äldre trapphus ska målas om.

Ett annat sätt att förstärka det historiska ansvaret är att vi har en ny medarbetare som är 
utbildad konservator inom måleri, en specialkompetens som är till gagn för våra kunder.

Ett tredje sätt är att vi sonderat intresset, som är förvånansvärt stort, bland våra medarbe-
tare att förkovra sig inom det dekorativa/historiska måleriet. Vi genomför internutbildningar 
för att inte denna kunskap och färdighet ska försvinna mellan generationerna.

När vi pratar framtiden i ett annat perspektiv, i de målningsentre-
prenader vi utför, har begreppet samverkan blivit allt mer centralt. 
Nu sker allt oftare entreprenader i tät samverkan med våra kun-
der och det är en utveckling jag både tror och önskar, kommer att 
öka. Genom att driva projekt i samverkan kan vi gemensamt verka 
för att uppnå beställarens övergripande mål med projektet, till rätt 
kvalitet på kostnadseffektivaste sätt. Detta arbetssätt är också till 
gagn för arbetsmiljön för alla involverade – att jobba tillsammans 
– i samverkan.

En annan framtidsutmaning är kommunikation. Sen en en tid till-
baka har alla medarbetare tillgång till bl.a Teams i Office 365 för 
att enkelt och snabbt kunna kommunicera i alla olika projekt/teams 
vi har och skapar på företaget. Vi använde nyligen systemet för en 
snabb digital enkät om vilken organisation våra medarbetare helst 
ville stötta. En majoritet ville att företaget skulle skänka årets 
50 000 kr till Barncancerfonden, så då gjorde vi det. 

En annan och förstås helt avgörande framtidsfråga är miljön. 
Vår yttre miljö jobbar vi med på många olika sätt, till exempel ge-
nom övergång till flera rena elfordon och elhybrider. Vi utför även 
förstudier om hur vi i framtiden ska kunna bli klimatpositiva. 

Mer om det i framtiden!
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LEDARE LARS-ERIK JONSSON
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VILL DU BESTÄLLA FLER EXEMPLAR? 
RING 08-704 75 80 ELLER 
MAILA TILL INFO@ALVIKSMALERI.SE 

WWW.ALVIKSMALERI.SE

Det här magasinet ges ut av Alviks Måleri för att inspirera dig
som funderar på att måla om.
Välkommen att kontakta någon av våra projektledare så får du veta 
mer om vad vi kan erbjuda.
Alviks Måleri har kontor i Bromma, Uppsala och Västerås.

FRAMTIDEN TAR ANSVAR 
FÖR DET HISTORISKA

L a r s - E r i k  J o n s s o n

LARS -ERIK JONSSON 
vd alviks måleri

                   lars-erik.jonsson@alviksmaleri.se                  
 073–660 61 01   

     

http://WWW.ALVIKSMALERI.SE
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TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

TRENDIG KORALL
 PÅ SANDALMAKARBACKEN

Korall utsågs till Årets färg 2019 av det 

internationella färginstitutet Pantone.

Arkitekten på Alviks Måleri visar i sin 

färgsättning hur man kan använda varmt 

rött och rosa i offentliga rum. 
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TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

I
Solberga (Älvsjö) behövde trapphusen i ett  
stort bostadskomplex renoveras och målas 
om. Fastigheterna är byggda på slutet av 
70-talet, med våningsplan utan ljusinsläpp.       
Alviks Måleris arkitekt Anne gjorde en 

skiss på färgsättning samt en ljusberäkning av                   
entreérna som skickades till föreningen.

I förslaget ingick inte bara ommålning utan 
också att den befintliga belysningen skulle         
bytas ut mot LED, med insänkta downlights från     
Stockholm Lighting.

Entréerna var ganska tråkiga innan                              
ombyggnaden, med ljusabsorberande plattor i 
taket. Arkitektens lösning blev ett nytt undertak 
med takribbor i björk.

Nu ger entrén en mer välkomnande känsla.

VÅGAT OCH MODIGT, MEN 
SAMTIDIGT MJUKT OCH LUGNT.

ÅRETS FÄRG 2019 KORALL 

MÅLADES I ENTRÉERNA OCH 

RÄCKEN FRAMHÄVDES MED EN 

KULÖRSTARK ORANGERÖD KULÖR. 
LÄGENHETSDÖRRAR BEHÖLLS.
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TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

F ä rg s ä t t n i n g e n  ä r  e n 
b l a n d n i n g  a v  8 0 - t a l 
o c h  n u t i d
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LJUSSPRIDNING AV WALLWASHERS 

LYSER UPP VÄGGARNA I ENTRÉN.

EN WALLWASHER HAR EN ASYMMETRISK 

LJUSFÖRDELNING I OLIKA RIKTINGAR, SÅ 

ATT MAN BELYSER VÄGGARNA STARKARE 

ÄN GOLVET.

REGISTERTAVLAN BLIR BELYST MED INFÄLLDA, VRIDBARA 
SPOTLIGHTS. SPRIDNINGSVINKELN AV LJUSET  ÄR 
ANPASSAD TILL TAVLANS STORLEK.

BELYSNINGEN I ENTRÈN LYFTER HELA HUSET
–  Färg betyder mycket, men man kan inte förvänta sig att en ny 

väggfärg förändrar allt, påpekar arkitekten Anne Pürzel.

– Valet av belysning har ofta lika stor betydelse. När jag föreslår 

ett byte av armatur eller en komplettering av befintlig belysning, vill 

många föreningar stryka den förändringen. Men den besparingen gör 

ofta att WOW-effekten uteblir.

– Jag skulle hellre spara på någonting annat i trapphuset än på 

effektfull belysning. 

Det säger Anne som har en ljusdesign-utbildning från KTH och vet 

hur ljussättningen i entrén påverkar rumsupplevelsen.

Om det handlar om ett större projekt, kan Alviks Måleri ta in en 

professionell elkonsult som kan lägga upp en LCC-kalkyl för att 

jämföra skillnaden mellan den nuvarande och den nya belysningen.

Även om ny modern armatur kostar lite mer i början, brukar 

man långsiktigt kunna minska både underhållskostnader och 

energikostnader. 
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FAKTA 

TYP AV PROJEKT  Trapphus 

VAR  BRF Sandalmakarbacken

UTFÖRT ARBETE 

Färgsättning

Ljussättning av entrén

Golvslipning

PROJEKTLEDARE   Fredrik Kristland

ARKITEKT, FÄRGSÄTTNING OCH LJUSSÄTTNING

Anne Pürzel

 I SAMARBETE MED
BELYSNING Stockholm Lighting

TAK I ENTRÈN Gustafs

ENTRÉN MED VY UTÅT. DET NYA UNDERTAKET MED GUSTAFS-RIBBOR I BJÖRK ÄR BRANDKLASSAD OCH GER EN BRA LJUDISOLERING. 
DESSUTOM KUNDE VI FÄLLA IN DOWNLIGHTS SOM GER EN LYXIG KÄNSLA TILL ENTRÉN.

Te r r a z z o  g ö r 
c o m e b a c k

VAD SÄGER ARKITEKTEN OM TERRAZZO?
– Terrazzo är ett favoritmaterial, säger Anne Pürzel. 
Variationen i kulörtoner och den rena, gjutna formen i ett 
stycke är fin att jobba med som utgångspunkt i färgsättingen. 
Materialet är modernt och tidlöst, dessutom blir Terrazzo så 
vackert när man polerar upp den. 

VAD ÄR TERRAZZO?
Terrazzo är restavfall från olika stensorter, ofta olika sorters 
marmor, som är gjutna ihop med vit eller grå cementpasta 
och kan prefabriceras i ett stycke eller i plattor. Trappor gjuts 
ofta direkt på plats.

NÅGRA EXEMPEL PÅ 
HUR OLIKA TERRAZZO 
KAN SE UT
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ETT PROJEKT VÄXER FRAM

STEG 1
INVENTERING OCH PLATSBESÖK

STEG 2
FÖRSTA IDÈSKISS

Fotona från platsbesöket används för att skissa på ett 
färgsättnings-/ inredningsförslag. Arkitekten tar fram 
ett förslag som blir grunden för en diskussion med 
föreningen.
Färgsättningsförslaget inkluderar oftast entrén, 
våningsplanen och trapploppen. 

Arkitekten inventerar trapphuset noggrant.
Alviks Måleri har lagt upp en checklista för inventeringen 
för att undvika att det uppstår fel i den slutliga målningen. 
Under ett platsbesök med föreningen pratar vi ihop oss 
om vad som ska utföras. Arkitekten dokumenterar och 
fotograferar hur trapphuset ser ut. 
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FÖRE

UNDRAR DU HUR EN TRAPPHUSRENOVERING GÅR TILL? HÄR BESKRIVER VI PROCESSEN STEG FÖR STEG.
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ETT PROJEKT VÄXER FRAM

STEG 3
JUSTERING OCH / ELLER KOMPLETTERING AV 
DEN FÖRSTA SKISSEN

Efter diskussionen med kunden justerar vi och 
kompletterar projektet enlig överenskommelse. 
En provmålning sker. 

När provmålningen är godkänd utför vi jobbet. 
Efter att entreprenaden är klar och alla detaljer är på plats,
kommer vår arkitekt Anne Pürzel till ert projekt för att 
fotografera det. 
Vi visar våra projekt på sociala medier och på vår hemsida för 
att inspirera andra kunder. 
Om ni önskar, kan ni som kund köpa Alviks Måleris foton av 
ert trapphus att använda på er hemsida eller vid försäljningar.

STEG 4
UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

9

EFTER
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URBAN ESCAPE

Urban Escape är ett av de största stadsutvecklingsprojekten 
i Stockholms innerstad på decennier.

Fem fastigheter sammanlänkas med målsättningen att 
förvandla några bortglömda och otrygga kvarter till levande, 
attraktiva kvarter med citypuls. Här skapas inte bara kontor, 
hotell, butiker, restauranger, caféer, barer och mötesplatser, 
utan också intressanta vinterträdgårdar och terrasser med 
exotiska växter.

Urban Escape omfattar fem hus, fyra gator, två torg, och 
även Gallerian ingår. 

Bakom Urban Escape står AMF Fastigheter. Byggare är 
Skanska. 

– En av utmaningarna i Gallerian har varit att måla medan 
verksamheten pågår. Det gäller att planera noggrant, och 

URBAN ESCAPE lyfter Stockholms city 

PROJEKTET URBAN ESCAPE ÄR GIGANTISKT: 100 000 KVM KONTOR, HOTELL OCH KONFERENS, 38 000 KVM HANDEL OCH  2 000 KVM BOSTÄDER.

lägga störande arbeten på nätter och helger, berättar 
Daniel Räihä, distriktsinköpsledare på Skanska.

Alviks måleri målar 19 000 m2 kontor
Skanska har anlitat Alviks Måleri för att måla åtta vå-
ningsplan, med runt 19000 m2 kontorsytor inom T30, 
som ingår i Urban Escape. Här sätter målarna upp tape-
ter, putsväggar och målar i alla tänkbara kulörer.

Skanska och Alviks Måleri har arbetat ihop i många år, 
i flera stora projekt.

-Vi känner oss trygga med Alviks Måleri, vi vet att de 
har resurser och muskler när vi har extremt tuffa tidsra-
mar att arbeta efter, säger Daniel Räihä på Skanska. 
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MÅLNING PÅ SJUKHUS
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FAKTA 
VAR  T30, Urban Escape, Stockholms city. 
Ett bygge som pågått från 2014-2019.

UTFÖRT ARBETE 

Målning och tapetsering av 50 000 m2 kontorsyta.

UPPDRAGSGIVARE 
Skanska bygger. 
Fastighetsägare är AMF Fastigheter

ALVIKS MÅLERIS PROJEKTLEDARE 

Magnus Rundin

S:t Görans sjukhus 
växer och byggs om

PROJEKTET URBAN ESCAPE ÄR GIGANTISKT: 100 000 KVM KONTOR, HOTELL OCH KONFERENS, 38 000 KVM HANDEL OCH  2 000 KVM BOSTÄDER.

Erfarenheterna från när vi målade Karolinska 
Sjukhuset förvaltar vi nu vidare när vi nu ska måla 
14 000 m2 på St Görans sjukhus på uppdrag av 
Skanska, säger Lars-Erik Jonsson, vd på Alviks 
Måleri.

Fastighetsbolaget Locum genomför stora ny- 
och ombyggnationer vid S:t Görans sjukhus för att 
kunna möta det ökande vårdbehovet. Stockholms 
växer med cirka 38000 invånare om året!
En större akutmottagning, två nya vårdbyggnader 
och flera ombyggnationer planeras. Allt beräknas 
vara klart 2022.

Kort om utbyggnaden:
• Möjlighet till över 6 000 nya vårdtillfällen per år
• 96 nya vårdplatser
• Bruttoarea: 29 200 m² nybyggnation
• Bruttoarea: 10 000 m² ombyggnad
• Ny utbyggd akutmottagning med plats för 
100 000 akutbesök per år (tidigare 82 000)
• Ny möjlig BB/förlossning med plats för upp till 
4 000 förlossningar per år
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ALVIKS MÅLERI VÄSTERÅS

Att grått kan vara en varm och välkomnande kulör visar ommål-
ningen av Klippstugans nya fina lokaler i citygallerian Punkt i 
Västerås. På väggar och snickerier samsas fyra olika nyanser av 
varmgrått som ger ett elegant intryck i frisörsalongen.
– Vi har valt de varmgrå kulörerna själva och har ägnat mycket 
omsorg åt att hitta de rätta nyanserna, berättar ansvariga på 
Klippstugan.
MPA Alviks Måleri har målat Klippstugan och flera andra ytor i 
Punkt, som nu fräschas upp och byggs om.
Uppdragsgivare/Fastighetsägare: Agora.
Beställare: Totalbyggen.
 

GRÅTT ÄR FLOTT
PÅ PUNKT I VÄSTERÅS
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ALVIKS MÅLERI VÄSTERÅS

Noll utsläpp
noll buller
MPA Alviks Måleris nya service-bil i 
Västerås går enbart på el.
Även Alviks Måleri Stockholm satsar 
på elbilar och har nu fem.

Det är ett tecken i tiden när fabrikslokaler för tillverknings- 
industrin nu förvandlas till logistikcenter för E-handel.
MPA Alviks Måleri målar 7000 m2 för E-handelsföretaget 
Kids Brandstores verksamhet.  
Här ska alla order på Kids Brandstores premiumbarnkläder 
packas och transporteras. Här målas också lokaler för pro-
duktfotografering och kontor.
Uppdragsgivare/Fastighetsägare: Kungsleden 
Beställare: PEAB

MÅLAT FÖR E-HANDEL
KIDS BRANDSTORE SATSAR
I VÄSTERÅS
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MÅLERIKONSERVERINGFASADKLÄTTRING

Alviks Måleri har startat en ny avdelning för Målerikonservering 
och har anställt Hillevi Gatti, specialist på att restaurera 
målningar. Ett av Hillevis första uppdrag blev att renovera 
den sju meter höga väggmålningen på Rålambshovsskolan, 
utförd av Einar Jolin 1951.

Einar Jolins väggmålningar i Rålambshovsskolan målades i 
olja på puts med vattenlöslig färg ovanpå, vilket ger dem ett 
freskliknande utseende. 

De tre väggmålningarna är sju meter breda och mellan 
fem och sju meter höga. Den största föreställer Stockholms 
slott från den tiden det var gult. 

Jolins väggmålningar restaureras
på Rålambshovsskolan 

FAKTA 
VAR  Rålambshovsskolan i Stockholm

UTFÖRT ARBETE 

Restaurering av väggmålningar

UPPDRAGSGIVARE 

SISAB

ALVIKS MÅLERIS MÅLARE 

Hillevi Gatti, konservator
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MÅLNING OCH FÄRGSÄTTNING

Einar Jolin (1890-1976) är Stockholmsmåla-
ren framför andra, med förkärlek till det naiva 
måleriet. Han målade stadsutsikter från Sö-
ders höjder, folklivsbilder och kvinnoporträtt.

Einar Jolin var god vän med Sigrid Hjertén, 
Isaac Grünewald och Nils von Dardel. Bland 
flera stora museer i Norden finns han repre-
senterad vid Nationalmuseum, Moderna Mu-
seet i Stockholm, Malmö Museum, Nasjonal-
galleriet i Oslo och Statens Museum for Kunst 
i Köpenhamn. 

Och finns även på Rålambshovsskolan!

- För att vi ska kunna påbörja ett arbete måste ibland 
en konservator kopplas in. Den konservator vi nu har 
anställd har inriktningen mot måleri. Det betyder att 
vi i dekorationsmålningsgruppen nu kan ta oss an 
bredare uppdrag. Det berättar Lars-Erik Jonsson, vd 
för Alviks Måleri.

VAD GÖR EN KONSERVATOR?
Hillevi Gatti, som nyss anställts på Alviks Måleri, berät-
tar: Hillevi har tidigare arbetat med att restaurera kyrkor 
och väggmålningar i trapphus.

–Min specialitet är att bevara kulturhistoriskt intres-
santa målningar, berättar Hillevi.

– Jag lagar färgbortfall, reparerar skador, konsolide-
rar färg, fäster tillbaka färg som är på väg att falla bort.
När jag retuscherar är det ofta med lilla penseln, berät-
tar Hillevi.
–I mitt jobb som konservator kombinerar jag hantverks-
skicklighet med kunskap om material. Jag jobbar tvär-
vetenskapligt.
Arbetet handlar exempelvis också om etik när det gäller 
kulturhistoriska föremål. Hillevi sysslar med frågeställ-
ningar om hur man ska förhålla sig till olika värden. både 
monetära och kulturhistoriska.
– Målet är att man i framtiden ska kunna återställa mål-
ning.

ARBETAR REVERSIBELT
Som konservator vill jag garantera att målningen ska 
hålla så långt som möjligt med de tekniker vi har idag.
Målet är samtidigt att i möjligaste mån använda rever-
sibla metoder, dvs man ska alltid kunna gå tillbaka och 
fortsätta restaurera

De material som jag använder ska gå att avlägsna i 
framtiden.

Det ska alltid gå att göra om och göra bättre!

Alviks Måleri
förstärker med konservator
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VINDRUVAN HADE DRUVOR MÅLADE I 
AKVARELLSTIL SOM UTSMYCKNING I TRAPPHUSET.   

MÅLNING OCH FÄRGSÄTTNING FASADKLÄTTRING
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ALVIKS MÅLER Ixxxxxx

VINDRUVOR OCH 
NY BELYSNING

PÅ BERGSGATAN 11

Ett trapphus på Kungsholmen har fräschats upp 
med nya färger, nya dekorationer och nya armaturer

TAKMÅLNING
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MÅLNING OCH FÄRGSÄTTNING FASADKLÄTTRING

VY FRÅN TRAPPHUSET TILL ENTRÈN.

B
ostadsrättsföreningen Vindruvan på Kungshol-
men ville fräscha upp trapphuset med en ny 
färgsättning, ny belysning och nya dekorations-
målningar på väggarna.
Vår arkitekt Anne Pürzel tog fram skisser för att 

förtydliga idén och underlätta kommunikationen mellan arki-
tekten och kunden.

Entrén har en takhöjd på över 4 meter. Anne började leta 
efter en pendelarmatur i jugendstil. 

– Den unika armaturen från Tyskland hittade vi till slut i en 
liten antikaffär i Mellansverige, berättar Anne.

EN JUGENDLAMPA SMYCKAR NU ENTRÉN.
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MÅLNING OCH FÄRGSÄTTNING

FÖR ATT SKAPA LUGN I FÄRGSÄTTNINGEN ANPASSADE VI LÄGENHETSDÖRRARNAS FÄRG TILL HANDLEDARENS ORIGINALFÄRG. 

FÖRE OMMÅLNINGEN VAR 
DÖRRARNA GULA.

DÖRRARNA ÅDRINGSMÅLADES AV EN DEKORATIONSMÅLARE.



SKOLA FÄRGSÄTTNING
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JOBB PÅ GÅNG

KONFERENSRUM ANNORLUNDA
Vi renoverade vårt konferensrum på Alviks Måleri 

i Bromma med nya färger och ny belysning inför 

vår årliga Trendutställning i december 2018.



ANLITA OSS 

GÄRNA FÖR 

FÄRGSÄTTNING OCH 

MÅLNING AV DITT 

KONTOR!

ETT AKTIVERANDE HELHETSKONCEPT 
I RÖTT.
Röda färger är aktiverande. För att vi säkert ska 

kunna hålla oss vakna på våra möten, beslutade 

vi oss för att måla konferensrummet i olika röda 

nyanser.

TEXTILIER DÄMPAR
Utan textilier kändes rummet ofärdigt. Därför fick 

nya gardiner från Astrid komplettera rummet. 

Textilierna bidrog också till en bättre miljö ur 

ljudsynpunkt. Vår arkitekt och ljusdesigner 

gjorde även en ljusberäkning för att få en bra 

arbetsbelysning utan bländning, enligt SIS-standard.

21
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FÄRGSÄTTNING  TRAPPHUS

BLÅA VÄGGAR I HAMMARBY

FAKTA 

TYP AV PROJEKT  Trapphus 

VAR Hammarby Sjöstad, Stockholm.

UTFÖRT ARBETE Målning och färgsättning av entré och 

trapphus

ARKITEKT OCH FÄRGSÄTTARE    Anne Pürzel

PROJEKTLEDARE     Robert Vidman

HÄR TOG VI UPP HAVETS FÄRGER

HAVET ÄR BLÅTT. 
UTSIKTEN MOT HIMLEN ÄR BLÅ. 
PÅ FASADEN FINNS BLÅA KAKEL MONTERADE.

NU BLEV ÄVEN TRAPPHUSET BLÅTT. 
MÖRKBLÅTT!

En blå ton sträcker sig nu igenom ett helt bostadskomplex 
i Hammarby Sjöstad som nyligen målats om. 
Vid färgsättningen tog arkitekten upp färgerna som fanns 
runt omkring byggnaden: HAVETS BLÅA FÄRGER.
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TRAPPHUSRENOVERING PÅ KUNGSHOLMEN

INDUSTRIKLÄTTRING

MÅLERIKONSERVERING AV 
EN MÅLNING AV EINAR JOLIN

ALVIKS MÅLERI & TRENDS

ALVIKS MÅLERI likes...

Här visar arkitekterna OMA som ritade byggnaden att man kan ha svarta väggar 
och ett svart tak i en korridor. Lyxiga material som marmor, en ljus matta och indi-
rekt belysning ger hotellkänsla.

...DE MÖRKA KORRIDORERNA I NORRA TORNEN

...ART PHOTOGRAPHY BY ANDREA TORRES BALAGUER

Färgkompositionen och uttrycket i fotoserien ”The Unknown” av 
den spanska konstnären Andrea Torres Balaguer är enastående.
GOOD WORK ANDREA.

instagram.com/alviksmaleri

instagram.com/alviks_maleri_i_
uppsala_ab

  

FÖLJ OSS PÅ

VILL DU HA INSPIRATION 
OM FÄRGER OCH MATERIAL?
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

 @alviksmaleri

#alviksmaleri

#alviksmaleri

#alviksmaleri



TRAPPHUSET?

www.alviksmaleri.se

T ill Alviks Måleri är du välkommen med allt från små 
servicejobb till stora målerientreprenader som sträck-

er sig över flera år och kräver stora personalresurser.  
Bland våra medarbetare i Stockholm, Uppsala och Väster-
ås finns traditionella målare, servicemålare och dekora-
tionsmålare. Kvalitets- och arbetsmiljöansvariga, projekt-
ledare och arkitekt. 
För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till respekti-
ve kund arbetar vi i skräddarsydda team för varje kund 
och uppdrag. Vi satsar ständigt på ledarskapsutveck-
ling så att all den kunskap och färdighet som finns hos 
alla våra medarbetare kommer dig som kund tillgodo. 
Tillsammans med våra kunder och medarbetare har vi 
arbetat fram våra kärnmeningar, som genomsyrar vårt 
arbete.

Vi bryr oss
Vi är i framkant 
Vi är lätta att samarbeta med 

Välkommen till Alviks Måleri

08–704 75 80 (Stockholm)

info@alviksmaleri.se

018–30 20 54 (Uppsala)

uppsala@alviksmaleri.se

021-815300 (Västerås)

johannes.jansson@mpaalviksmaleri.se

HOTELLET, KONTORET, SKOLAN, DAGISET, 
ELLER NÅGOT ANNAT?

STOCKHOLM
JOACHIM OLSSON  

projektledare 
tel 073-660 61 73

joachim.olsson@alviksmaleri.se

UPPSALA
tel 018 – 30 20 54

uppsala@alviksmaleri.se

VÄSTERÅS
JOHAN FREDRIKSSON  

projektledare 
tel 021-815308

johan.fredriksson@mpaalviksmaleri.se

facebook.com/mpaalviks

facebook.com/alviksmaleriiuppsala

facebook.com/alviksmaleristockholm

DAGS ATT RENOVERA 

Funderar ni på att måla om eller 
renovera?  
Välkommen att kontakta oss!
Tillsammans med projektledaren går 
du igenom vad som som behöver 
åtgärdas, och därefter tar vi fram ett 

anbud.

 DAGS ATT MÅLA OM

instagram.com/
alviks_maleri_i_uppsala_ab

instagram.com/alviksmaleri

http://www.alviksmaleri.se

