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STOCKHOLM
TAPET MED EGEN
DESIGN FÖR ELEVER

TRAPPHUS MED
50-TALSKÄNSLA

sid 18

sid 14

VI BEVARAR ETT
KULTURARV
sid 20

LEDARE LARS-ERIK JONSSON

Återskapa rätt tidskänsla
eller underlätta vägledning?
Vi på Alviks Måleri är måna om att nyttan för dig blir så stor som möjligt i förhållande till din investering.
Vi vet också att alla våra kunder har sina unika syften med att anlita oss. I det här magasinet kan du läsa om
några vanliga anledningar till att måla om:
Syfte 1:
Varumärkesprofilering genom kulörval
På sid 12 ser du hur Bravida lyckats översätta sitt varumärke i lunchrummet, genom att välja färger som
överensstämmer med logotypen och material som anknyter till verksamheten. Kundens syfte var att
förstärka vi-känslan och öka samarbetet.
Syfte 2:
Skapa en tidskänsla
I magasinet visar vi exempel på trapphus där bostadsrättsföreningen försöker återskapa en tidstypisk känsla
med hjälp av färg. På sid 3-6 ser du hur arkitekten strävat efter att skapa en
1910-talsstil. På sid 14 har arkitekten hittat kulörer som stämmer med tiden
när fastigheten byggdes, på 1950-talet.
Syfte 3:
Skydda material
Färg är inte bara en utseendefråga. Färg skyddar också mot fukt, röta och
rost. På sidan 8 visar vi exempel på hur fönstermålning skyddar trä mot
väder och vind. På sid 20-22 finns bilder från Skogskyrkogården där syftet
med målningen var att förlänga lisvlängden på plåttaken och därmed skydda
ett världsarv.
Syfte 4:
Orientering
Genom kontraster och bilder kan man underlätta orienteringen för
synskadade, dementa och de med funktionsnedsättning. På sid 18 ser du ett
exempel från en särskola i Rinkeby som vår arkitekt har färgsatt.
Vad är ditt syfte?
Som du ser finns det mängder med syften till att måla. Har du funderat på
vad du vill uppnå med nästa ommålning? Berätta för oss vad ditt syfte är, så
ska vi översätta det till ett förslag i färg och ljus.

L ARS -ERIK JONSSON
vd alviks måleri
lars-erik.jonsson@
alviksmaleri.se
073–660 61 01

Lars-Erik Jonsson
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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 Stockholm och Uppsala.
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VILL DU BESTÄLLA FLER EXEMPLAR?
MAILA TILL INFO@ALVIKSMALERI.SE
WWW.ALVIKSMALERI.SE

TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

EN UNIK TAKMÅLNING
i en fantasifull 1910-tals-stil
Under 1910-talet var det vanligt att konstnärer i Stockholm målade fantasifulla vägg- och
takmålningar i trapphusentréer, ofta med natur- och djurmotiv.
Kul! tänkte arkitekten på Alviks Måleri, och
hämtade inspiration från naturmotiven till en
entré på St. Eriksgatan på Kungsholmen.
Efter mycket skissade presenterades en idé
till takmålning för bostadsrättsföreningen.

– Det är roligt att bostadsrättsföreningen
vågade satsa på en så unik takmålning, tycker
Robert Vidman, projektledare på Alviks Måleri.
– Det var framförallt modigt av föreningen
att satsa på utsmyckning. Ofta väljs vita tak,
för att det känns mest säkert.
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TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

FÖRE

SÅ HÄR RENOVERADES TRAPPHUSET:
• Väggarna marmorerades i en ljusgrön ton
med inslag av beige, för att matcha det befintliga marmorgolvet.
• Taket i entrén fick en mjuk grön färgsättning i
gammaldags stil. Takmålningen gjordes med en
mjuk akvarelleffekt.
• Stuckaturen och takrosetten sattes upp och
målades varmgrå.
• Bakom en enkel stuckaturlist sattes en indirekt
belysning som gav en lyxig känsla.
• En ny registertavla med inbyggd belysning
sattes upp.

EFTER
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TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING
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TAKET OCH TAKROSETTEN HAR PATINERATS FÖR ATT SKAPA EN 1910-TALSKÄNSLA.

NY REGISTERTAVLA MED INBYGGD LEDBELYSNING.

6

DÖRRARNA MÅLADES I EN MÖRKGRÖN KULÖR OCH VÄGGARNA I LJUSGRÅTT. KONTRASTERNA
ÄR INTE BARA SNYGGA, DE HJÄLPER OCKSÅ HYRESGÄSTER OCH BESÖKARE ATT ORIENTERA
SIG I TRAPPHUSET.

FAKTA
TYP AV PROJEKT Trapphus
VAR Kungsholmen, Stockholm
UTFÖRT ARBETE
Färgsättning
Ljussättning av entrén
Målning
DE FINA TRÄRÄCKENA SLIPADES OCH KLARLACKADES.
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PROJEKTLEDARE Robert Vidman
ARKITEKT, FÄRGSÄTTNING OCH
LJUSSÄTTNING
Anne Törnvall

ALVIKS MÅLERI UPPSALA

ETT VÄLKÄNT HUS FÖR UPPSALABOR HAR FÅTT EN ANSIKTLYFTNING. FASADEN HAR PUTSATS OCH ALVIKS MÅLERI HAR RENOVERAT OCH MÅLAT ALLA FÖNSTER.

FÖNSTERLYFT
i centrala Uppsala
”Kloka fastighetsägare är noga med att regelbundet underhålla sina fönster. Det ökar livslängden med många år.
Börjar det bli fukt och rötskador går förfallet snabbt och det
blir dyrt.” Det konstaterar Alviks Måleris projektledare Johan Fahlcrantz.
Alviks Måleri har just renoverat fönster på en fastighet på
Svartbäcksgatan/St Olofsgatan. En fastighet med många
butiker, restauranger och bostäder. Och med många fönster!
Alla fönster togs ut, skickades på slipning och omkittning,
och målades sedan omsorgsfullt i en vacker grönsvart kulör.
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ALVIKS MÅLERI UPPSALA

Vi målar 108
studentbostäder i
Campus Ultuna
Akademiska Hus investerar nästan 200 miljoner i bygget av 108 lägenheter för studenter och forskare vid Campus Ultuna.
Huset har tidigare använts som institutionsbyggnad, men totalrenoveras nu och förvandlas till lägenheter. Alviks Måleri Uppsala har uppdraget att måla om. Inflyttning beräknas våren 2020.
SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) har som mål att fördubbla
antalet studenter inom en tioårsperiod och för att kunna locka till sig
studenter och forskare behövs bra bostäder. Attraktiva bostäder är en
förutsättning för ett lärosätes konkurrenskraft.

FAKTA

Johan Fahlcrantz

VAR Svartbäcksgatan
/St Olofsgatan, centrala
Uppsala
UTFÖRT ARBETE
Fönsterrenovering och
fönstermålning
VÅR UPPDRAGSGIVARE
Rosendals Bygg ( som putsade
fasaden)
VÅR PROJEKTLEDARE
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ALVIKS MÅLERI UPPSALA

Nymålat:
26 trapphus i Uppsala
Murrigt rostbrunt blev vitt i
BRF Tomtebo
Alviks Måleri har nyligen avslutat målningen av 26 trapphus på
uppdrag av BRF Tomtebo i Uppsala. Ett arbete som tagit 2-3
månader och engagerat tre målare på heltid.
De attraktiva lägenheterna i Gottsunda har närhet till milsvid
natur och alla lägenheter har balkong och uteplats. Men många
boende hade ledsnat på den mörka murriga färgsättningen av
entréerna, daterad 1993. Nu ville man ha mer ljus. Det första
intrycket när man kliver in i ett trapphus är viktigt!

FÖRE: VÄGGARNA I TRAPPHUSEN VAR TIDIGARE
MELERAT RÖDBRUNA, VILKET GAV ETT MÖRKT OCH
MURRIGT INTRYCK.

FAKTA
VAR BRF Tomtebo , Gottsunda
UTFÖRT ARBETE
Målning av 26 trapphus
VÅR UPPDRAGSGIVARE
BRF Tomtebo
VÅR PROJEKTLEDARE
Mikael Kruse

DE BOENDE VAR SÅ NÖJDA MED OMMÅLNINGEN
ATT DE GAV MÅLARNA JOHAN OCH ELINA VARSIN
BLOMBUKETT EFTER AVSLUTAT ARBETE.
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BO LEVIN VAR BOSYTADSRÄTTSFÖRENINGENS
KONTAKTMAN OCH HADE HAND OM
OMMÅLNINGEN FRÅN FÖRENINGENS SIDA.

ALVIKS MÅLERI UPPSALA

Bo Levin från BRF Tomtebo
samtalar med Alviks Måleris
projektledare Mikael
Kruse. ”Från början trodde
vi inte att ommålning av
taken behövdes”, minns Bo
Levin. ”Men vi insåg att när
entréerna blir nymålade
kommer taken och resten
av trapphusen att se solkiga
ut, så uppdraget växte. Och
nu har vi upptäckt hur slitna
trappräckena är...”
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NYMÅLAT
lunchrum i Uppsala

FÄRGERNA FRÅN BRAVIDAS LOGOTYPE AVSPEGLAR SIG I INREDNINGEN. EN PELARE

LAMPORNA HAR SAMMA KULÖRER SOM I BRAVIDAS LOGOTYPE.

HAR MÅLATS I SAMMA INTENSIVT GULGRÖNA KULÖR SOM I BRAVIDAS.

RÖRKONSTRUKTIONEN HAR MEDARBETARE PÅ BRAVIDA SKAPAT.

Alviks Måleri har nyligen målat om lunchrummet på Bravidas kontor i Uppsala.
Medarbetare har varit engarerade i såväl
färgsättning som val av inredning, i samarbete med Tengboms arkitekter och Kinnarp.
Syftet med ombyggnaden av lunchrummet
var att få medarbetarna att komma närmare
varandra.
Bravida arbetar med el, vs och ventilation
och genom lunchrummets inredning och
installationer ville man förstärka samarbetet
mellan de olika disciplinerna ytterligare.
Notera gärna hur detaljer som taklampor
och pelarbord anknyter till företagets verksamhet.
FAKTA
VAR Bravidas i Uppsala
UTFÖRT ARBETE
Målning av lunchrum
VÅR UPPDRAGSGIVARE
Rosendals Bygg
VÅR PROJEKTLEDARE
Johan Fahlcrantz

VÄGGARNA HAR MÅLATS I EN VILSAMT GRÖN KULÖR.
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EFTER

FÖRE

FÖRE.

TIDSTYPISK
UPPFRÄSCHNING
Efter ett stambyte fick ett trapphus från 50-talet en tidstypisk
uppfräschning. I fastigheten finns många välbevarade detaljer.
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MÅLNING OCH FÄRGSÄTTNING FASADKLÄTTRING

V

äggarna blir alltid smutsiga under ett stambyte och
det känns bra att fräscha upp trapphuset med färg.
Den här bostadsrättsföreningen äger en fastighet med väl bevarade originaldetaljer från 1950-talet som
trappräcken, lägenhetsdörrar i teak och en trähiss som vi
ville framhäva med färgsättningen. Väggarna målades i en
ljusare kulör och dörrarna fick en mörkare dörrkarm.
Grågröna färger passar bra till golvet i kolmårdsmarmor
och till snickerierna i brun teak.

HISSDÖRREN MÅLADES MÖRKGRÖN.
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MÅLNING OCH FÄRGSÄTTNING

EN FIN ORIGINALDETALJ: HISSEN I TEAK

EFTER. SKURSOCKELN MÅLADES I SAMMA KULÖRTON SOM VÄGGARNA.

FÖRE. SKURSOCKELN VAR KANTIG OCH MÅLAD I EN
MÖRKGRÅ FÄRG SOM INTE MATCHADE GOLVET.

15

Känd fastighet på
TORSGATAN
får nytt liv
På Torsgatan förvandlas just nu en klassisk byggnad till
moderna kontor. Här skapas ett nytt attraktivt kvarter där
bland annat publika innergårdar kommer att bidra till att
göra Torsgatan mer attraktiv.
På Torsgatan 22-30, inte långt från Stockholms Centralstation,
ligger ett av Stockholms landmärken. Byggnaden ritades av
Ferdinand Boberg för Stockholms Gasverk, som sedan blev
Stockholms Vatten.
Fastighetsbolaget Castellum köpte 2017 den välkända
fastigheten av Stockholms Stad.
Totalt innehåller fastigheten 14 000 kvadratmeter lokalyta
som nu utvecklas till attraktiva kontor. Till sommaren 2020
ska renoveringen vara färdig och fastigheten fylld med nya
hyresgäster.
Fasaderna är putsade och klara, och nu pågår den
invändiga renoveringen för fullt. 6 – 10 målare från Alviks
Måleri är på plats ända till nästa sommar för att måla
kontorsrum, korridorer, trapphus och korridorer.
”Efter att ha jobbat med enbart nyproduktion under
flera år på Nya Karolinska känns det roligt att vara
tillbaka till klassiskt måleri med traditionella metoder”,
säger projektledare Magnus Rundin från Alviks Måleri.
Här inspekterar Magnus en provyta i trapphuset,
målad med gammaldags emulsionsfärg.

´
FAKTA
VAR Fastigheten Sabbatsberg
24 på Torsgatan
UPPDRAGET
Målning av 14 000 m2
kontorsrum, korridorer, och
entréer. snickerier
VÅR UPPDRAGSGIVARE
Zengun
VÅR PROJEKTLEDARE
Magnus Rundin
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Fastigheten Sabbatsberg 24 är ritad av
Ferdinand Boberg och uppfördes 1903-1906.
Det byggdes i jugendstil för Stockholms Gasverk
och fungerade länge som administration och
verkstäder för Stockholms Gasverk som senare
blev Stockholm Vatten.

I fastigheten finns många unika snickerier.

På 60-talet täcktes dessa bröstpaneler med släta skivor. Ut med
det gamla, in med det nya, tänkte man då: Nu tänker man tvärtom:
Fram med det gamla!

HÄR FINNS FRANZ JÄGER
I fastigheten på Torsgatan finns
det berömda kassaskåpet Franz
Jäger från Jönssonligan-filmerna.
I fastigheten spelades scener ur
filmerna in.
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SÄRSKOL A I RINKEBY
specialdesign för elevernas behov
Tänk dig en hel klass med vårdkrävande elever med multifunktionshinder. En klass där alla är
rullstolsbundna och behöver många hjälpande händer under en dag.
Tänk dig en grupp elever från förskoleklass till årskurs 9, som lever ett mycket avgränsat liv, och
där många har en kognitiv nivå som förskolebarn. Vilken miljö behöver de för att trivas, stimuleras
och utvecklas?
Den frågan ställde sig Annica Pinton, biträdande rektor på Rinkebyskolan när grundsärskolan
vid Rinkebyskolan skulle flyttas från en sliten paviljon i Akalla till nya lokaler, med plats för 30
elever.
Annica anlitade Alviks Måleri för färgsättning och ommålning och arkitekten Anne Törnvall fick
uppdraget att ta fram ett förslag.
– Jag har försökt skapa en miljö som ska stimulera till aktivitet och engagemang. Motiven och
färgerna ska ge sinnesintryck och skapa olika stämningar, berättar Anne. Jag har också använt
färger på ett genomtänkt sätt för att eleverna ska kunna orientera sig i miljön.
Annica är imponerad av arkitektens engagemang, och hur Anne snabbt kunde läsa av vad det
här speciella projektet krävde. Färgsättaren har framförallt tänkt på en helhet.
– Barnen i grundsärskolan går nu i en nergången och omodern paviljong. Det är inte en bra
arbetsmiljö, varken för eleverna eller för personalen, konstarerar Annica Pinton.
En skola är ju allas arbetsmiljö!
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Alviks Måleri har färgsatt klassrummen och en lång korridor. Arkitekten Anne Törnvall har
skapat ett koncept där barnen med hjälp av djuren kan orientera sig var de befinner sig i
korridoren. Många av barnen har en kognitiv nivå som kräver bildstöd, och kontrastskillnad
är extra viktig för alla synskadade.
Bilderna visar arkitektens skisser. Nu målas lokalerna för fullt, med planerad inflyttning i
februari 2020.
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MÅLERIKONSERVERINGFASADKLÄTTRING

Vi bevarar ett världsarv:

SKOGSKYRKOGÅRDEN
Alviks Måleri har under året målat på den
fantastiska Skogskyrkogården. En målare har
varit på plats under drygt två månader för att
bland annat måla de gröna plåttaken på Visitors
Center.
Skogskyrkogården i Gamla Enskede utanför
Stockholm är inte bara en kontemplativ plats
utan också ett arkitektoniskt mästerverk. Sedan
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1994 är det med på Unescos världsarvslista.
Skogskapellet invigdes 1920. Kapellet är
ritat av Gunnar Asplund. Uppståndelsekapellet,
ritat av Sigurd Lewerentz, byggdes 1925.
Skogskrematoriet med de tre kapellen Trons
kapell, Hoppets kapell och Heliga korsets kapell
stod färdigt 1940. Alla tre kapellen är ritade av
Gunnar Asplund.

MÅLNING

ALVIKS MÅLARE OLOF ARNBORG FRAMFÖR DE NYMÅLADE PLÅTTAKEN PÅ
SKOGSKYRKOGÅRDEN.

SKOGSKAPELLET ÄR RITAT AV GUNNAR
ASPLUND.

FAKTA
VAR Skogskyrkogården
UTFÖRT ARBETE Målning av plåttak,
pelare och tak.
UPPDRAGSGIVARE Skogskyrkogården

INTERIÖRBILD FRÅN SKOGSKAPELLET. ALVIKS MÅLERI MÅLADE
PELARNA OCH DET VITA TAKET.
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MÅLNING FASADKLÄTTRING

...forts SKOGSKYRKOGÅRDEN

Alviks Måleri har
målat takfoten på
Uppståndelsekapellet.
Den höga höjden krävde
förstås skylift.

SKOGSKYRKOGÅRDEN ÄR
ETT VÄRLDSARV SEDAN 1994.
UNESCOS MOTIVERING:
”Arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz gestaltning av Skogskyrkogården etablerade en ny form av
begravningsplats som på ett grundläggande sätt influerat
gestaltningen av begravningsplatser runt om i världen.”
”Skogskyrkogårdens kvalitéer utgörs av dess tidiga 1900-talsarkitektur och landskapsgestaltning som anpassats till en
begravningsplats.”
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ALVIKS MÅLERI likes...

FÖLJ OSS PÅ

TRAPPHUSRENOVERING PÅ KUNGSHOLMEN

#alviksmaleri

INDUSTRIKLÄTTRING

...INREDNINGEN PÅ ”THE FISHERY”

INDUSTRIKLÄTTRING

Betonggolv, matta väggpaneler och en genomtänkt Corporate Identity finns att
se här. Ät och upplev fisk på ett nytt sätt! En rolig detalj är träpanelerna som satts
upp som fjäll. WE LIKE IT..... och maten kan vi också varmt rekommendera.

#alviksmaleri

MÅLERIKONSERVERING AV
EN MÅLNING AV EINAR JOLIN

#alviksmaleri

VILL DU HA INSPIRATION
OM FÄRGER OCH MATERIAL?

...INREDNING SOM ÄR GJORD AV SVAMPAR
Här ser ni inredning som bokstavligen växer fram under en vecka.
Materialet är en svamp kallad Mycelium, som blandas med vatten och gjuts i 3Dformar. Spännande, eller hur? Materialet är helt biologiskt producerat.
Mer info: www.kworn.bio
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FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
@alviksmaleri

VILL DU RENOVERA

TRAPPHUSET ELLER
HEMMA?

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
Tillsammans med projektledaren går du igenom vad som

FREDRIK KRISTLAND

projektledare
tel 073-660 61 09
fredrik.kristland@alviksmaleri.se

som behöver åtgärdas, och därefter tar vi fram ett anbud.

08–704 75 80
info@alviksmaleri.se

PAOLO MANDATO

arbetsledare
tel 073-660 61 29
paolo.mandato@alviksmaleri.se

MER INFORMATION OCH FLER MEDARBETARE
HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA

www.alviksmaleri.se
instagram.com/alviksmaleri
facebook.com/alviksmaleristockholm

VILL DU MÅLA OM

VILL DU MÅLA OM

VILL DU MÅLA EN

HEMMA?

I SKOLAN, HOTELLET,
KONTORET ELLER HEMMA?

NYBYGGNATION ELLER
OMBYGGNATION?

SEBASTIAN PERSSON

ROBERT VIDMAN

MIKAEL WILKING

projektledare
tel 073-660 61 55

projektledare
tel 073-660 61 67

projektledare
tel 073-660 61 79

sebastian.persson@alviksmaleri.se

robert.vidman@alviksmaleri.se

mikael.wilking@alviksmaleri.se

