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En trEnd som vi på Alviks målEri kännEr Av är att allt 
fler kunder uppskattar ett närmare samarbete där vi kom-
mer in i ett tidigt skede i projekten. Det gör att vi med 
vår erfarenhet och kompetens kan vara med och påverka 
produktionen och utformningen av slutprodukten. I en 
del projekt, som tex. trapphusrenoveringar är det väldigt 
vanligt att vi blir kontaktade av kunden i ett tidigt skede. 
Kunden vill ha renoverat men vet inte riktigt hur, det är 
då vi tar fram kundunika lösningar och förslag. 

Inom byggsektorn har det också blivit vanligare med 
tidiga skeden och olika typer av partnering mellan bygg-
herren och huvudentreprenören. Ibland går huvudentre-
prenören vidare med partnering till större underentrepre-
nörer, men jag är övertygad om att de som går vidare 
och satsar på närmare samarbeten fullt ut med alla sina 
medentreprenörer kommer att vara framgångrik. Genom 
samverkan kan vi ta fram en så bra och kostnadseffektiv 
slutprodukt som möjligt för slutkunden, utifrån dennes 
vision.

För tio år sen gav vi ut första numret av detta maga-
sin och vi firar nu nr 20 nummer! När jag blickar till-
baka till nr 9 från 2009, så skrev jag rubriken ” En helt 
ny målerimarknad med rotavdraget”. Jag såg då framför 
mig en stor marknad med privatpersoner som skulle börja 
efterfråga vita måleritjänster, och denna efterfrågan har 
överträffat mina förväntningar. Inom hela byggsektorn 
bedöms rotavdraget ha skapat mellan 15 000 – 20 000 
nya vita jobb, där  företagen betalar in skatter, sociala av-
gifter och moms till staten, där kunder kan få rotåtgärder 
utförda på sina hus och lägenheter på ett professionellt 
sett med garanti. Listan kan göras lång på alla positiva 
fördelar, så jag hoppas verkligen förslagen till en sänkning 
av rotavdragen inte går igenom. Det vore mycket tråkigt 
för alla i vårt samhälle, om en marknad som blivit vit går 
tillbaks till att bli svart!

Inom byggsektorn, dit också bostadsrättsföreningar hör, 
införs nu närvaroliggare på alla projekt över fyra bas- 
belopp fr.o.m. 2016. Detta kommer att göra det svårare för 
oseriösa företagare – bra!

SAmArbeten 
och tidigA 

Skeden 

LArS-erik jonSSon 
vd Alviks målEri

lars-erik.jonsson@alviksmaleri.se

Tel 073–660 61 01

red:
Magasinet ges ut av alviks Måleri

redaktion och produktion: lena runer/opportunity

tryck: lenanders, kalMar, juni 2015 
vill du beställa fler exeMplar? ring 08-704 75 80 eller 
Maila till info@alviksMaleri.se 
alviks Måleri, box 11033, 161 11 broMMa

alla nuMMer av Magasinet finns att läsa på vår heMsida

www.alviksMaleri.se
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Fina detaljer på 
Östermalmsgatan

Det första intrycket är viktigt. De aprikosfärgade täckmålade väg-
garna i entrén gjorde inte det vackra huset från 1903 rättvisa. 
Vid renoveringen målade dekorationsmålarna på Alviks Måleri stora 
rutor i Sienna-marmor i entrén. Dörrarna ådrades som mahogny. 
Tillsammans med tidstypisk belysning skapades en elegant och samti-
digt varm och välkomnande känsla i trapphuset. Vilken skillnad!
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…Östermalmsgatan
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En ny gångmAttA bidrAr till En välkomnAndE känslA.

snickEriErnA vAr slitnA. vid rEnovEringEn ådrAdEs dörrArnA som mAhogny. pElArnA mArmorErAdEs som kolmårdsmArmor. dE vAckrA pArdörrArnA 
från 1903 bEhölls och ådringsmålAdEs.

trApphusEt målAdEs i En vArm ljus kulör, ton i ton mEd siEnnAmArmorn.

DÅ: 
innAn 

ommålningEn vAr 
väggArnA täckmålAdE 

i Aprikos kulör, mEd 
pElArE i En illA gjord 

mArmorEring.

NU: 
En ljus mArmorEring 
på väggArnA och AllA 
snickEriEr ådrAdE som 
mAhogny.
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Det åttkantiga lusthuset vid Nyckelvikens herrgård i Nacka är en liten pärla 
från 1740-talet. Nu har lusthuset målats om med traditionell linoljefärg av Al-
viks Måleri. Uppdragsgivare är Nacka kommun.

Vid ommålning av fasader är det en klok investering att ta hjälp av en 
professionell färgsättare. Arkitekten har inte bara tillgång till redskap som 
färgmätare och NCS-kataloger. Arkitekten vet framförallt vilken kulör som 
passar till vilken byggnadsstil, hur kulören upplevs på puts respektive trä, 
och hur man tar hänsyn till väderstreck och omgivande miljö i valet av nyans. 

Linoljefärg i  

nyckelviken

bildtExt om mAttAn
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Mattan sätter pricket över i:et och lyfter den strama 
funkismiljön. Helheten i trapphuset skapades med namn-
tavla, belysning och matta tillsammans den tidstypiska 
färgsättningen i trapphuset på Valhallavägen.
Alviks Måleri målade och färgsatte.

En lEkmAn hAr oftA svårt Att övErsättA hur Ett litEt färgprov i butikEn kommEr Att upplEvAs på En stor husfAsAd. En tumrEgEl är Att väljA En smutsigArE 
kulör än vAd mAn spontAnt tyckEr om i butikEn, sägEr linA liljEfors, ArkitEkt på Alviks målEri. 

en renovering av 

ett trapphus handlar inte bara om 

ommålning. 

ta hjälp av arkitekten på alviks 

måleri för att lyfta alla detaljer 

som påverkar helheten; val av 

armatur, matta, 

trappregister, etc.

FunkiS på 
VALhALLAVägen

I ett trapphus på Rådmansgatan behövde väggen en 
dekoration. Arkitekt Lina Liljefors inspirerades av radia-
torskyddet i trapphuset och dekorationsmålarna på Al-
viks Måleri överförde mönstret till väggen.

dekorAtion på 
rådmAnSgAtAn

ArkitEktEn kAn AnvändA 
sin AvAncErAdE färgmä-

tArE för Att hittA ExAkt 
sAmmA kulör som dEn 

ursprungligA. 
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grönlaserat 
i ulls hus

Att slu, svErigEs lAntbruksunivErsitEt ska jobba i en grön miljö, 
med grönmålade väggar och mycket trä känns naturligt. I nybyggda 
Ulls hus i Ultuna huserar till exempel Centrum för biologisk mång-
fald, och delar av institutionen för skogens produkter. 

Ulls Hus har bland annat uppmärksammats för att man använt 
trästomme i en så stor och öppen byggnad, och för att man inte klätt 
in och gömt stommen utan gjort den helt synlig.
På sedumtaken på Ulls hus och på innergården ska Metasekvoja, en 
av jordens äldsta trädarter, växa. Husväggarna har klätts in med en 
träfasad i Sioo-behandlad kärnfura. Sioo är en miljövänlig metod för 
kiselimpregnering av trä.

Ulls hus är ritat av Ahrbom&Partners. Peab har byggt och Alviks 
Måleri Uppsala har målat.

i husEt finns lAsErAdE väggAr i trE olikA grönA nyAnsEr, från ljust mintgrönt till intEnsivt skogsgrönt.
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i trApphusEt fAnns Ett intrEssAnt målEri, mEn skAdornA 
vAr storA. Alviks målEri rEstAurErAdE tAkmålningEn 
och åtErskApA dE målAdE bårdErnA på väggEn.

Vågade kulörer 
i gammalt 

uppsalahus

i kvArtErEt munkEn finns några av Uppsalas äldsta uni-
versitetsbyggnader, några från 1700-talet. Nu byggs husen 
om med tidstypiska byggmaterial kombinerat med moderna 
VS-, vent/el/tele/datainstallationer. 2000 studenter och lärare 
kommer atat vara verksamma i kvarteret. Husen är byggnads-
minnesförklarade, står under länsstyrelsen beskydd och alla 
ändringar måste godkännas av myndigheten. Alla snickerier 
måste exempelvis målas på traditionellt vis med linoljefärg. 
Färgsättningen är däremot allt annat än traditionell: Knall-
gula dörrar och grålila väggar!

Uppdragsgivare är Erlandsson Bygg Öst. Alviks Måleri Up-
psala har målat två av husen. 

i gAmlA AnAtomicum pågår målningEn för fullt. dörrArnA är knAllgulA, väggArnA grålilA och 
nu ävEn golvEn knAllgulA!

byggnAdEn hAr Ett spännAndE trApphus i lAsErAt trä.



 

Trendiga, tidlösa
terrakotta
Terrakottans popularitet kommer och går. Senaste terrakottavågen var på 

80-talet, men sedan dess har det grå/vit/svarta dominerat. Nu när naturmate-

rial och hemmaodlat står högt i kurs är det dags igen. Terrakotta har blivit ett 

av de mest trendiga materialen 2015.

Terrakotta är ett bränt men oglaserat, vanligen rödbrunt lergods. 

Namnet kommer från terra =jord/lera och cotta = bränd.

– Måla gärna en vägg i terrakotta till en övrigt stram miljö för att ge värme, 

tipsar arkitekten på Alviks Måleri. – Det svart-vita harmonierar fint med ter-

rakotta, som du ser på mosaiken nedan.

terrakottakrukor på slottsträdgården-ulriksdal.

fAsAd vid gustAvsbErgs porslinsfAbrik.

 

tErrAkottAfärgAd fAsAd i rom.

tErrAkottAfärgAd fAsAd i moçAmbiquE.

10 11

på dEt gAmlA flygfältEt i bArkArby, i Järfälla kommun växer en helt ny 

stadsdel fram, med nya bostäder och givetvis ny skola. Herrestaskolan 

är Sveriges första och största skola som byggs helt i massivträ. När 

Herrestaskolan står klar hösten 2015 kommer Alviks Måleri att att ha 

laserat mer än 10 000 kvadratmeter trä.

Skanska bygger, Liljewall Arkitekter har ritat och Alviks Måleri målar.

Elin färEmo är En Av dE målArE som lAsErAr trä på hErrEstAskolAn.

LASerAr 10 000 kVm 
trä i bArkAby 

tEburk i tErrAkottAkulör.

tErrAkottAfärgAd fAsAd på johAnnEsgAtAn i stockholm.

tEgElgolv är Ett lEvAndE mAtEriAl mEd mångA nyAnsEr, från ljust till mörkt.
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allt är möjligt
visar årets utställning

här hAr vi byggt upp pElArE mEd kApitäl på En bAs mEd illusionsmålAd bröstning. mångA olikA mArmorsortEr sAmsAs.

Varje år får utställningslokalen på Alviks Måleris huvudkontor i 

Bromma en helt ny skepnad. I den nuvarande utställningen färdas vi 

genom olika tidsepoker, från 1890 –1950. Dekorationsmålarna visar 

vad de kan åstadkomma i bostadrättsföreningars trapphus i form av 

ådring, marmorering, dekorationsmålning, illusionsmåleri mm.

Vill du se utställningen? Kontakta någon av våra projektledare el-

ler vår arkitekt för en visning.

– Många fina gamla trapphus blev sönderrenoverade någon gång på 

70-talet, konstaterar arkitekt Lina Liljefors. 

– Med utställningen vill vi visa att ingenting är omöjligt. Vi kan åter-

skapa känslan av ett tidstypiskt trapphus från sekelskiftet genom att 

exempelvis lägga till stucklister och takrosetter, ådra och marmorera.
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En målAd bård i tAkEt mEd tidstypiskA nyAnsEr lyftEr Ett trApphus från börjAn Av 1900-tAlEt.

i Ett funkistrApphus kAn dEt pAssA mEd 
stuccomålning i grönt.

tAkrosEttEn lyfts frAm mEd guld och blommönstEr 
mEd grönA blAd.

dEkorAtionsmålAd bård i tidstypisk jugEndstil på En 
grön vägg.

En fondvägg mEd motiv à lA ollE bAErtling. 
EffEktfullt i Ett trApphus från 50-tAlEt. 

bAkom fönstrEt finns Ett illusionsmålAt stockholms-
motiv som är ljussAtt. motivEt i fönstErnischEn lyf-
tEr dEn EnklA täckmålAdE väggEn i Ett trApphus.

här hAr vi målAt upp kolmårdsmArmor i 
olikA nyAnsEr och ådringAr från ljus till 
mörk Ek.

trApploppEt är målAt som kAlkstEn. upp till vilplAn 
är trApploppEt illusionsmålAt! 
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Nu skapas 
Klara C
Du har säkert sett den enorma byggarbetsplat-
sen vid Klara C. Ett helt kvarter kring Vasaga-
tan och Klara Kyrka renoveras. Alviks Måleri 
målar just nu 35 000 kvm på uppdrag av Skan-
ska. Byggherre är Vasakronan. 
2016 är det klart för nya hyresgäster att flytta 
in. Då omfattar Klara C elva våningsplan och 
ca 28000 kvm blir kontor för uthyrning. Fast-
igheten rymmer även restaurang, butiker och 
konferensanläggning. De övre våningsplanen 
får egna terrasser ut mot Vasagatan, med utsikt 
mot Riddarfjärden och Södermalm. Högst upp 
anläggs också en ny stor takterrass.

edgar degas

“Painting is easy when you 
don’t know how, but very 
difficult when you do.”

totAL home mAkoVer 
på 5 Veckor  
MPA Alviks Måleri Västerås renoverar just nu ett helt bostads-
område med 131 radhus i Skälby, Västerås. Projektet är en utma-
ning inte minst när det gäller logistik. De boende evakueras i fem 
veckor medan huset målas och tapetseras invändigt, och badrum 
och kök renoveras. Allt måste vara klart på fem veckor. Sen går 
teamet vidare till nästa hus. Även utvändigt målas husen, utan 
krav på evakuering.

Från orAnge tiLL 
guLdockrA i  
uppLAndS VäSby
Bostadsrättsföreningen Övre Runby i Upp-
lands Väsby har låtit Alviks Måleri färg-
sätta och måla föreningens 27 trapphus. 
De orange trapphusen har numera ljusa 
väggar med partier av Stucco i guldockra. 

mpA Alviks målEri västErås 
målAr 42 lägEnhEtEr i östErport 
i cEntrAlA i västErås. 
jm är uppdrAgsgivArE.

Ett ovAnligt snyggt 
”ombyggnAdsplAnk” 
hittAdE vi längs En 
fAsAd i köpEnhAmn.
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intreSSAnt måLning 
på VALhALLAVägen 

I trapphuset på Valhallavägen har Alviks Måleri bätt-
rat 1920-tals målningen i entrén, signerad Ragnhild 
Nordensten. Dessutom har Alviks Måleri målat tak och 
väggar i fastighetens två trapphus, installerat nya säker-
hetsdörrar och ådrat dem, valt ut ny armatur, levererat 
ny matta och restaurerat de blyinfattade fönstrena. Arki-
tekt till fastigheten var Björn Hedvall som gjorde många 
klassicistiska fastigheter på 20-talet.

Nathalie målar och 
kör Speedway 

Nathalie Thelenius kombinerar jobbet som må-
larlärling på Alviks Måleri med sin elitkarriär som 
speedwayförare i den näst högsta serien i Sverige. 
Den ovanliga kombinationen uppmärksammades i 
tidningen Målarmästaren nr 2/2015.

nAthAliE är dEn EndA kvinnligA licEnsiErAdE spEEdwAyförArEn i svErigE

Vi bryr oSS 
Vi är i framkant
vi är lätta att 
samarbeta med

Alviks målEris lEdord:

DÅ

NU
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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.

Tel 08–704 75 80 (Stockholm)
info@alviksmaleri.se

Tel 018–30 20 54 (Uppsala)
uppsala@alviksmaleri.se

TEL 021-815300 (Västerås)
johannes.jansson@mpaalviksmaleri.se

Till Alviks Måleri är du välkommen 
med både större och mindre målnings-
uppdrag, allt från att måla vardags-
rummet hemma eller trapphuset i din 
bostadsrättsförening, till stora måleri-
entreprenader som sträcker sig över fle-
ra år och kräver stora personalresurser.
Hos Alviks Måleri finns många olika 
kompetenser samlade. Bland våra cir-
ka 120 medarbetare i Stockholm, cirka 
40 i Uppsala och cirka 35 i Västerås 
finns traditionella målare, servicemå-
lare och dekorationsmålare.
Bland våra medarbetare har vi även 
projektledare, KMA-ansvariga (kva-
litet, miljö, och arbetsmiljö), lagbasar 
samt arkitekt.
För varje projekt sätter vi ihop ett 
skräddarsytt TEAM. Har vi inte kom-
petensen själva i någon del, anlitar vi 
någon av våra medentreprenörer.

Välkommen till Alviks Måleri.

dags att måla om trapphuset? 
Funderar din bostadsrättsförening på att måla om trapphuset och därmed på ett 
genomtänkt sätt höja värdet på fastigheten?
Ta då kontakt med Alviks Måleri. Vår arkitekt och våra projektledare har lång 
erfarenhet av att måla trapphus. Tillsammans går de igenom med er vad som 
behöver åtgärdas förutom färgsättning och målning. Det kan vara byte av el och 
armaturer, trappregister, matta, hissinredning, säkerhetsdörrar m.m. Utifrån era 
önskemål tar de sedan fram ett färgsättningsförslag och ett anbud.

professionell arkitekthjälp
Med professionell arkitekthjälp ökar sannolikheten att du blir nöjd med kulör-
valet och att trapphuset blir målat på ett sätt som stämmer med fastigheten. 
Inredningsarkitekten på Alviks Måleri har en gedigen utbildning och kan sin 
arkitekturhistoria. 
Genom att anlita arkitekthjälpen på Alviks Måleri får du någon som vet:
• Vilka kulörer som passar fastighetens byggnadsstil och byggnadsår 
• Vad som behövs för att skapa en viss atmosfär
•  Hur material och ytor påverkar upplevelsen av rummet
•  Hur kulörer kan förstärka varandra eller ta udden av varandra
•  Skillnaden mellan ett litet färgprov och en uppmålad yta
•  Vad som händer om ytan är matt eller blank
•  Att rätt belysning lyfter målningen likväl som en felaktig belysning    
   kan spoliera den vackraste väggmålning

Välkommen att kontakta oss 

JoAcHIM oLSSon
Projektledare  
(en av flera projektledare på Alviks Måleri  
som specialiserat sig på trapphusmålning)
tel 073-660 61 73
joachim.olsson@alviksmaleri.se

LInA LILJEForS
Inredningsarkitekt
tel 073-660 61 12
lina.liljefors@alviksmaleri.se

alviksmaleri.se


