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Det är nu
det börjar

Under det senaste året har vi på Alviks Måleri arbetat
intensivt med satsningar på framtiden. Nu har vi kommit fram till startlinjen. Under två dagar samlades alla
medarbetare i Stockholm och Uppsala för att fastställa
företagets kärnmeningar och vår vision.
Alviks Måleris kärnmeningar är:
Vi bryr oss
Vi är i framkant
Vi är lätta att samarbeta med
När kärnmeningarna var formulerade föll sig vår vision
rätt naturlig:
Det självklara valet

L a r s- er i k jo n s s o n
vd alviks måleri

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

Alviks Måleri vill vara det självklara valet, både för våra
kunder och våra medarbetare.
I det dagliga arbetet har vi med oss våra kärnmeningar,
när vi ställs inför olika situationer.
Hur ska JAG agera om jag ska bry mig, om jag ska vara i
framkant, om jag ska vara lätt att samarbeta med?
Rom byggdes som bekant inte på en dag, men med den
entusiasm och framtidstro som jag ser hos medarbetarna
så ska det bli en riktigt spännande resa. För varje dag
närmar vi oss vår vision.
Facit, det kommer vi att få från dig som kund, och ju
snabbare och oftare vi får feedback desto gladare blir vi.
En föreläsare jag nyligen lyssnade på sa: “Det kanske inte
alltid är svaren på frågorna som säger allt. Lyssna på det
som sägs mellan raderna, det som är underförstått.”
Vi har nu beslutat att satsa ännu mer på miljö- och arbetsmiljöfrågor. Två team kommer att startas med fokus
på dessa ämnen, med medarbetare som verkligen brinner
för dessa frågor. Varför gör vi detta? För att vi bryr oss
och för att vi är i framkant.
Lars-Erik Jonsson

ALVIKS MÅLERI
ALVIKS MÅLERI
ALVIKS MÅLERI
®
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Marmorerat på
Östermalmsgatan
Entréns eleganta vita marmorgolv med mörk rand inspirerade arkitekt Lina Liljefors. Hon lät målarna marmorera väggarna i samma
ljusa nyans som golvet. Golvets grå-gröna rand lät hon komma igen
även på väggen, i en bård.
– I varje färgsättningsförslag strävar jag efter att framhäva husets
styrkor, säger Lina. I fastigheten på Östermalmsgatan var det de
vackra golven och blyinfattade fönstrena som jag ville lyfta fram.
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…Östermalmsgatan
Med marmorering, ådringsmålning och ny färgsättning blev trapphuset på Östermalmsgatan betydligt elegantare.

NU:
ljus marmorering på
väggarna , ådringsmå lad dörr och en grön
färg i trappan .

- Den ursprungliga blå färgen i trapphuset kändes väldigt kall, säger
arkitekt Lina Liljefors.
– Jag ville att de fina pardörrarna skulle lyftas fram och komma mer
till sin rätt. Därför ådringsmålades dörrarna i samma ton som trap-

DÅ:

pans ursprungliga handledare i gedigen mahogny.

Innan

Den ljusa marmoreringen som målarna skapade på väggarna i entrén

ommålningen

var alla snickerier
ärtgröna .

hjälper också till att framhäva dörrarna.

DÅ:
Innan

ommålningen

var väggarna och
dörrarna målade i
knalliga blå
nyanser

Snickerierna

marmorerat av

målades i samma gröna ton som frisen på golvet .

Alviks Måleri

Ådringsmålat av
Alviks Måleri

äkta marmor

äkta marmor
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marmorerat av

Alviks Måleri

Äkta
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marmor

1.

2.

Den gröna väggfärgen hämtades från det vackra blyinfattade fönstret.
Skursockeln marmorerades och fönsterbågarna ådringsmålades som
handledaren i mahogny .

Tidsenlig

3.

Dörrarna

ådringsmålades som ljus mahogny .

armatur och ett nytt trappregister i mässing och trä bidrar till ett

exklusivare helhetsintryck .

.

Starka Team bygger
Nya Alviks Måleri
Det nya Alviks Måleri tar form. Kunder har varit delaktiga. Medarbetare har utbildats. Vision
och kärnmeningar har arbetats fram. I skapandet av det nya är bildandet av starka TEAM en
central del. Men vad är egentligen ett TEAM? Är det inte bara ett annat ord för grupp?
– Det är en stor skillnad på en grupp och ett TEAM, säger
utvecklingskonsulten/teamtränaren Morgan Lindberg som engagerats i förändringsprocessen på Alviks Måleri.
En grupp har oftast bara traditionella möten med kort information. Ett TEAM arbetar mer målinriktat.
För ett välfungerande TEAM är det viktigt att alla deltagare
handplockas och tränas.
Ett TEAM har fokus på de viktiga frågorna, som de tar sig
an, med lust och entusiasm. Ett TEAM presterar betydligt
mer än en vanlig grupp.
Med förstärkt Teamkänsla och välfungerande TEAM uppstår
tex. bättre kommunikation och tydlighet, högre engagemang
och ansvarskänsla, förbättrat flyt och stämning i aktuella projekt. Och så det där med Det lilla extra, det behöver inte alltid
vara så stora ting, men det känns stort.
Team startas – och upplöses
Team startas med ett definierat mål, jobbar intensivt, och kan
upplösas när målet är nått. Ett exempel på det är Future Team
som det senaste året jobbat med att formulera vad det nya
Alviks Måleri ska innebära. I Future Team har nio personer
ingått: målare, projektledare, administrativ personal, företagsledning och ägare. Nu är arbetet för Future Team slutfört, nu
upplöses just det teamet och nya team startas.
Andra exempel på team inom Alviks Måleri är Team NKS (Nya
Karolinska sjukhuset) och Team DLX (Det Lilla Extra) som
har utforskat vad som händer om man målmedvetet bestämmer sig för att ge 1% extra inom en rad områden, förbättra
varje arbetsmoment en aning.
Snart startas två team inom Alviks Måleri med fokus på miljö
resp. arbetsmiljö, med medarbetare som brinner för dessa frågor.
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Team BRF, som arbetar med hur man ska kunna tillgodose
bostadsrättsföreningars behov av trapphusrenoveringar på ett
ännu bättre sätt, pågår för fullt.
Kunder är med och bygger
Många kunder har varit med i processen att skapa Det nya Alviks Måleri. I djupa dialogsamtal har kunderna berättat vad de
skulle önska av ett måleriföretag, och deras åsikter har tagits
tillvara i utformningen av det nya.
Dessa kunder vill ha en leverantör/samarbetspartner som bryr
sig, som ständigt är i framkant, och som är lätt att samarbeta
med.
Det är därför naturligt att våra kärnmeningar blev just dessa:

VI BRYR OSS
Vi är i framkant
vi är lätta att
samarbeta med
Och lika naturligt blev då Alviks Måleris vision:

Det självklara valet
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Färgstarkt i Märsta
I början av 2014 invigs Märsta bibliotek och konsthall, en byggnad som ritats och färgsatts av Fokus Arkitektur.
Alviks Måleri har haft två målare på plats under hela hösten. Varje våningsplan har sin färgkodning – från grönt, till gult,
orange och rött i ett mönster som bildar en rörelse uppåt. Färgerna är inte bara dekorativa, de fungerar också som hjälp att
orientera sig på de olika våningsplanen.

Christer Andersson och
Jocke Småfisk är två av
de målare som arbetat på

Märsta

bibliotek och

konsthall .

Leif Neumann,

projektledare på

att samlas för sagoberättande .

Alviks Måleri Uppsala visar Sagogrottan, en plats
I taket finns en stjärnhimmel där stjärnbilderna

lyser genom borrade små hål .
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Så

här elegant har man löst leveransen av morgontidningar

på varje våningsplan .

Rostfritt

med sex tidningsfack .

5.

Listerna

Det sägs att bygget av Nya Karolinska
är norra Europas största byggarbetsplats.
Målare från Alviks Måleri arbetar med mer
än 700 rum i tre våningsplan. 2016 ska det
nya sjukhuset vara inflyttningsklart.

ådrades ton i ton med dörrarna .

Finstämda
funkistoner på
LUXGATAN
Väggdekorationerna i entrén var utgångspunkten när Lina Liljefors, arkitekt på Alviks Måleri
färgsatte trapphuset på Luxgatan.
Lina valde dämpade och milda toner som ger ett
samstämt intryck för hela trapphuset.
För att få fram den vackra formen på taken i
halvplanen, markerades de med gråblått.
Alla dörrar byttes ut till nya säkerhetsdörrar.
Tidstypiska foder monterades och ådringsmålades
sedan ton i ton med de nya dörrarna.

6. 7.6.

Reliefen renoverades och taket i entrén målades i gråblått för att ta upp den blåa tonen i

tavlan.
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Alviks Måleri ställs ofta inför uppdrag som

4.
4.

kräver speciella tekniker, material och kompetenser. Här visar vi några aktuella, utmanande projekt

Ljuddämpat på Sky City
Akustikputs används där ljudet behöver dämpas. På Sky City Arlanda

5.

har Alviks Måleri under hösten arbetat med akustikputs på ett tak – en
process som ställer höga krav på målarnas kompetens.

Bakteriefritt på NYA Karolinska
På nya Karolinska sjukhuset ställs exceptionellt höga krav på kvalitet, miljö,
material och teknik. Ytorna är uppdelade i fyra olika hygienklasser. Hygienklass 4 gäller till exempel i operationssalar. I rum med hög hygienklass
har målarna fått göra ett extremt noggrant underarbete och måla med specialfärg. Väggarna måste klara att regelbundet tvättas med sprit för att bli
bakteriefria.

6. 7.6.

Brandskyddat i Märsta
Att måla brandskydd utvändigt är ovanligt. I Märsta har man valt att
brandskydda takfoten för att skydda intilliggande byggnader. Målsättningen är att färgen ska fördröja branden med cirka 30 min så att
brandkåren skall hinna på plats och människor i centrum ska hinna

Skarvfritt på arlanda

sätta sig i säkerhet.

När fogfria golv beställs får målarna en utmaning. Alviks Måleri Uppsala

tjocklek på ohyvlat trä är nämligen väldigt svårt då mätningen måste

har utfört dekorativa färgsandsgolv i omklädningsrum på Arlanda samt

göras i våt färg. Ovanpå brandskyddet målades vanlig utomhusfärg för

flera släta epoximassagolv för industri och lager.

att få ytan lik takfötterna på övriga våningsplan.
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Att måla brandskydd blev en utmaning för våra målare. Att mäta skikt-

MAMA SHELTER,
Lekfullt i paris
Lina Liljefors, arkitekt på Alviks Måleri, blev inspirerad av ett
hotellbesök i Paris:
”Mama Shelter är exklusivt, hippt och trendigt med väldigt
enkla medel. Inga dyra material, upplevelsen skapas av färg och
lekfulla dekorelement”, berättar Lina.

I

barens tak finns texter skrivna med tavelkrita .

dekorationer .

Tavelkrita

Simringar

fungerar som lekfulla

på svart är temat för alla tak .

Hotellrummens väggar har målats som graffitti. Sänglamporna
masker ur S tar W ars , eller som här – en grismask .

kan vara
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På Stockholms auktionsverk i november 2013 såldes en liten Yves Klein tavla 18 x 21 cm för 1,2 miljoner kronor!
Yves Kleins
Venus

Ibland fäste Klein tvättsvampar
dränkta i IKB (International
Klein Blue) på dukarna, som i
tavlan till höger: Blå svamprelief
RE 17 från 1960.

Blått för
miljoner
1958 fick den franska konstnären Yves Klein patent på en väldigt
speciell ultramarin färgblandning, International Klein Blue (IKB).
Yves Klein var tidig med att skapa sig ett varumärke och gjorde det
genom en speciell kulör: Kleinblått.
Yves Klein (1928–62) var verksam i Paris och Nice som målare,
skulptör och performanceartist. Han var en av förgrundsgestalterna i
efterkrigstidens avantgardism och är främst känd för sina stora monokroma målningar i blått.
Kleins blå tavlor finns förstås även i Moderna Museets samlingar i
Stockholm. Så här presenterar museet Yves Klein:
”Med IKB blir målningens yta matt som sammet och pigmentkornen
ser ut att ligga löst på duken. För Klein representerar den blå färgen
både himmel och hav. Själv beskrev han sig så här: Jag målar rymd.
Jag är ingen abstrakt målare utan tvärtom en som avbildar, en realist.”
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Färg ger matlust
på Vasa Real
l en fräsch miljö smakar maten bättre. Alviks Måleri har under hösten fräschat upp matsalen på Vasa Real. Genom att
markera väggar med ljust turkos skapades rum i rummet.
Snickerierna målades mörkare turkos.

Ännu en flamma,
fast Blå!
sagt Om Blått:
“If you see a tree as blue, then
make it blue.”

Kvarteret Brandbilen i Uppsala beställde förra året en väggmålning i form
av en orange flamma. Nu har även en
vägg i kvarteret Brandsoldaten fått en
flamma, fast denna gång i blått.

Paul Gauguin

“There is no blue without yellow
and without orange.”
Vincent Van Gogh

Måleriets
möjligheter
Just nu byggs en utställning på Alviks
Måleri kontor i Stockholm för att visa vilka
möjligheter som finns inom måleri. Hur man
skapar en marmorerad pelare med praktfull
utsmyckning är ett exempel.

Litet mönster blev
stor väggmålning
I en bok om portugisiska kakelmönster hittade arkitekt
Lina Liljefors ett mönster som hon lät målarna förstora
och måla över en hel vägg.
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prisat av skanska
Alviks Måleri fick nyligen ett diplom för miljöarbetet på
Nya Karolinska.
Motivering: ”Alviks Måleri har tydligt visat att de prioriterar sitt miljöarbete och aktivt arbetar med att följa
projektets miljökrav, både vad gäller dokumentation och
rutiner på arbetsplatsen. Alviks Måleri har också kommit med egna initiativ för att förbättra hanteringen av
sitt material, något som uppskattas mycket av SHC. De
deltar på ronder, uppföljningsmöten samt är lätta att ha
att göra med.”

36 fotbollsplaner målas
på Nya Karolinska
Alviks Måleri har fått uppdraget att måla 240 000 m2 väggytor på
Nya Karolinska. 240 000 m2 motsvarar 34 fotbollsplaner i Friends
Arena-storlek! De närmaste åren kommer fem målare från Alviks
Måleri att vara på plats. Förutom väggarna ska de dessutom måla
ett stort antal golv.

Friends hotel
– så blev det!
400 hotellrum och ett
antal sviter på Quality
Friends Hotel i Solna har
Alviks Måleri målat. Så
här kan hotellrummen se
ut, inredda och klara.

Svartmålat i
Uppsala
Målarna från Alviks Måleri i Uppsala har nyligen
gett Eriksbergskyrkans tak i Uppsala en ny svart
beläggning med ett gediget målningssystem.
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Dags att måla om trapphuset?

Funderar
bostadsrättsförening
på att måla om trapphuset och därmed
Dags
att din
måla
om trapphuset?
på ett genomtänkt sätt höja värdet på fastigheten?
Ta då kontakt
med Alviks Måleri. på
Våratt
arkitekt
projektledare
har
Funderar
din bostadsrättsförening
måla och
om våra
trapphuset
och därmed
på ett
lång
erfarenhet
av
att
måla
trapphus.
Tillsammans
går
de
igenom
med
Dags genomtänkt
att måla om
sätt trapphuset?
höja värdet på fastigheten?
som behöver
åtgärdas,
förutom
och
målning.
Det kan har lång
Ta er
dåvad
kontakt
med Alviks
Måleri.
Vårfärgsättning
arkitekt och
våra
projektledare
vara
byte
av
el
och
armaturer,
trappregister,
matta,
hissinredning,
säkerFunderar
din bostadsrättsförening
på att måla
om trapphuset
därmed
påerettvad som
erfarenhet
av att måla trapphus.
Tillsammans
går deoch
igenom
med
hetsdörrar
m.m.
Utifrån
era
önskemål
tar
de
sedan
fram
ett
färgsättningsgenomtänkt
sättåtgärdas
höja värdet
på fastigheten?
behöver
förutom
färgsättning och målning. Det kan vara byte av el och
förslag
och
ett anbud.
Ta då kontakt
med
Alviks
Måleri.matta,
Vår arkitekt
och vårasäkerhetsdörrar
projektledare harm.m.
lång Utifrån era
armaturer,
trappregister,
hissinredning,
erfarenhet
av
att
måla
trapphus.
Tillsammans
går
de
igenom
med
er
vad
som
önskemål tar de sedan fram ett färgsättningsförslag och ett anbud.
professionell
arkitekthjälp
behöver åtgärdas
förutom
färgsättning och målning. Det kan vara byte av el och
Med
professionell
arkitekthjälp
ökar sannolikheten
attm.m.
du blir
nöjd med
armaturer,
trappregister,
matta,
hissinredning,
säkerhetsdörrar
Utifrån
era
professionell arkitekthjälp
ochfram
att trapphuset
blir målat på ett
stämmer med
önskemål kulörvalet
tar de sedan
ett färgsättningsförslag
ochsätt
ett som
anbud.
fastigheten.
Arkitekten
på Alviks
Måleri
har en gedigen
utbildning
och
Med
professionell
arkitekthjälp
ökar
sannolikheten
att du
blir nöjd
med kulörkan
sin
arkitekturhistoria.
Genom
att
anlita
arkitekthjälpen
på
Alviks
professionell
valet och attarkitekthjälp
trapphuset blir målat på ett sätt som stämmer med fastigheten.
Måleri får du någon på
som
vet: Måleri har en gedigen utbildning och kan sin
Inredningsarkitekten
Alviks
•
Vilka
kulörer
som
passar
byggnadsstil
byggnadsår
Med professionell
arkitekthjälp ökarfastighetens
sannolikheten
att du bliroch
nöjd
med kulörarkitekturhistoria.
•
Vad
som
behövs
för
att
skapa
en
viss
atmosfär.
valet och
att
trapphuset
blir
målat
på
ett
sätt
som
stämmer
med
fastigheten.
Genom att anlita arkitekthjälpen på Alviks Måleri får du någon som vet:
• Hur
material
ochpassar
ytor
påverkar
upplevelsen
av rummet.
Inredningsarkitekten
påsom
Alviks
Måleri
har en
gedigen
utbildning
och
kan sin
• Vilka
kulörer
fastighetens
byggnadsstil
och
byggnadsår
•
Hur
kulörer
kan
förstärka
varandra
eller
ta
udden
av
varandra.
arkitekturhistoria.
• Vad som behövs för att skapa en viss atmosfär.
• anlita
Skillnaden
mellan
ettpåverkar
litet
färgprov
och får
en du
uppmålad
yta. vet:
Genom•att
arkitekthjälpen
på
Alviks
Måleri
som
Hur
material
och ytor
upplevelsen
avnågon
rummet.
•
Vad
som
händer
om
ytan
är
matt
eller
blank.
• Vilka•kulörer
som
passar
fastighetens
byggnadsstil
och
byggnadsår
Hur kulörer kan förstärka varandra eller ta udden av varandra.
•behövs
Att rättför
belysning
lyfter
målningen
likvälensom
en felaktig
• Vad som
att skapa
en
viss
atmosfär.
• Skillnaden
mellan
ett
litet
färgprov
och
uppmålad
yta.belysning
kan
spoliera
den
vackraste
väggmålning.
• Hur •material
och
ytor
påverkar
upplevelsen
av
rummet.
Vad som händer om ytan är matt eller blank.
• Hur •kulörer
kanbelysning
förstärkalyfter
varandra
eller ta likväl
udden som
av varandra.
Att rätt
målningen
en felaktig belysning
Välkommen
att
kontakta
oss:
• Skillnaden
mellan
ett
litet
färgprov
och
en
uppmålad
yta.
kan spoliera den vackraste väggmålning.
• Vad som händer om ytan är matt eller blank.
Joachim
Olsson
• Att rätt
belysning
lyfter
likväloss
som en felaktig belysning
Välkommen
attmålningen
kontakta
Projektledare
(en avväggmålning.
flera projektledare på Alviks Måleri
kan spoliera
den vackraste
som specialiserat
sig på trapphusmålning)
Joachim
Olsson
073-660
61
73
Välkommen
att kontakta
oss:
Projektledare
(en av flera projektledare
på Alviks Måleri
joakim.olsson@alviksmaleri.se
som
specialiserat sig på trapphusmålning)
Joachim
Olsson
tel 073-660
61 73
Lina
Liljefors
Projektledare
(en
av flera projektledare på Alviks Måleri
joachim.olsson@alviksmaleri.se
Inredningsarkitekt
som specialiserat
sig på trapphusmålning)
073-660
61 12
tel 073-660
61
73
Lina Liljefors
lina.liljefors@alviksmaleri.se
joakim.olsson@alviksmaleri.se
Inredningsarkitekt

tel 073-660 61 12
Lina Liljefors
lina.liljefors@alviksmaleri.se
Inredningsarkitekt
tel 073-660 61 12

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 både i
Bromma och i Uppsala.
Tel 08–704 75 80 (stockholm)
info@alviksmaleri.se
Tel 018–30 20 54 (uppsala)
uppsala@alviksmaleri.se
www.alviksmaleri.se

ALVIKS MÅLERI
ALVIKS MÅLERI
ALVIKS MÅLERI
®

Till Alviks Måleri är du välkommen med både större och mindre
målningsuppdrag, allt från att måla
om vardagsrummet hemma eller
trapphuset i din bostadsrättsförening,
till stora målerientreprenader som
sträcker sig över flera år och kräver
stora personalresurser.
Hos Alviks Måleri finns många olika
kompetenser samlade. Bland våra
cirka 120 medarbetare i Stockholm
och cirka 40 i Uppsala finns traditionella målare, servicemålare och dekorationsmålare.
Bland våra medarbetare har vi även
projektledare, KMA-ansvariga
(kvalitet, miljö, och arbetsmiljö),
lagbasar samt arkitekt.
För varje projekt sätter vi ihop ett
skräddarsytt TEAM. Har vi inte
kompetensen själva i någon del,
anlitar vi någon av våra medentreprenörer.
Välkommen till Alviks Måleri.

n behövs möten och kontakter. För

