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LEDARE LARS-ERIK JONSSON

TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

HÅLLBARHET, I EN DIMENSION TILL

U

nder en tid har de flesta lyft hållbarhetsfrågor till toppen i sina agendor, men ingen kunde ana att en
pandemi som covid -19, under ett par månader, skulle förändra livet för nästan alla på jordklotet.
Många saker har redan förändrats och mycket kommer förändras i framtiden.
Digital kommunikation
Användandet av de digitala sätten att kommunicera i form av Teams, Skype o.s.v. har för många gått
ganska trögt, men har exploderat med anledning av pandemin. Sedan lång tillbaka hade vi försett alla våra
medarbetare med digitala kommunikationsmöjligheter. För de kunder som så önskat har vi nu kunnat
hantera en stor del av beslutsprocessen digitalt, utan att alltid behöva ses fysiskt. Utöver att vi självfallet
följer alla råd från folkhälsomyndigheten så lyssnar vi in och anpassar oss efter varje kund, så att alla
känner sig trygga under själva målningsprocessen.
Vi ska självfallet inte ta bort det viktiga fysiska mötet, men kanske några av mötena kan hanteras med
digital kommunikation.
Fr.o.m. detta nummer av Alviks Måleris Magasin har vi distribuerat en del av upplagan digitalt.
Ni hittar den digitala versionen på www.alviksmaleri.se/kundmagasin och kan abonnera på
nästa utgåva digitalt istället och hjälper därmed till att minska miljöpåverkan.
Ansvarsfulla resor och klimatkompensation
Transporter och resor har en stor miljöpåverkan. Uppgifter som kan lösas lika bra utan en miljöbelastande
resa, är självfallet positivt ur ett miljöperspektiv. Vi på Alviks Måleri försöker, utöver att använda kollektiva
färdmedel då det är lämpligt, använda oss av elhybrider, pluginhybrider, rena elbilar och även en och annan
elcykel och elmoped.
Sedan åtta år tillbaka har vi klimatkompenserat för våra egna transporter genom U&WE. Vi har under
2019 startat ett stort arbete med att analysera vad och i vilken omfattning vår verksamhet påverkar klimatet.
Inom en inte alltför avlägsen framtid hoppas jag kunna berätta att vi blivit klimatpositiva!

UPPSALA

Arbetsmiljö enligt ISO 45001
Ytterligare en dimension i hållbarhetsarbetet är självfallet vår arbetsmiljö.
Under våren lyckades vi certifiera oss mot ISO-standarden för arbetsmiljö
45001, utöver de två tidigare vi hade för kvalitet och miljö.
Planerar du målning – kontakta oss!
När du bläddrar i magasinet hoppas jag du får både inspiration och
vägledning om hur en trapphusrenovering kan gå till. Välkommen att
kontakta oss, oavsett om det gäller trapphusrenovering, måla om en
skola, måla till dig som privatperson, måla stora objekt i nyproduktion
eller något helt annat inom måleriets värld.
Må väl, ta hand om dig och tillsammans hoppas jag vi gör vad vi kan för
att skydda de äldre i vårt samhälle. Och slutligen: sjukhuspersonalens
livsavgörande insatser kan inte nog hyllas!
L ARS -ERIK JONSSON

vd alviks måleri

Med vänliga hälsningar

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

Lars-Erik Jonsson
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HOTELLKÄNSLA PÅ GÖTGATAN
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TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

ENTRÈN HAR FÅTT EN NY
BELYSNING MED SPOTLIGHTS SOM
PUNKTBELYSER DE NYA, HISTORISKA
TAVLORNA.
EN STUCKATURLIST TÄCKER
LJUSKÄLLAN. LJUSET SPRIDS DÅ I
TAKET, OCH TAKHÖJDEN UPPLEVS
HÖGRE.
TRÄPANELERNA HAR ÅDRATS SOM
MAHOGNY OCH VÄGGARNA HAR
BREDSPACKLATS OCH MÅLATS I EN
VARMGRÅ, NEUTRAL NYANS.

P

å Götgatan har ett klassiskt trapphus från
1850-talet fått ett rejält lyft. Nu glänser
trapphuset med historiska tavlor, ny
belysning i entrén och ny registertavla.
Väggarna är bredspacklade och ommålade i
en varmgrå nyans. Bröstpanelerna i entrén har
ådringsmålats som mahogny.
”När jag först klev in i entrén kändes den som en
lång och tråkig gång.” berättar arkitekten Anne
Törnvall, som samtidigt såg däremot stor
potential i den långa och smala gången.
”Varför inte göra ett ett galleri?”
Föreningen letade fram bilder om huset i
Stadsbyggnadskontorets arkiv och ramade in
dem.
För att förbättra belysningen köpte föreningen
några timmars extra konsultation med Alviks
Måleris arkitekt Anne Törnvall som också är
expert på ljussättning.
Anne gav tips på plats och presenterade
skisser på hur trapphuset skulle kunna bli.
Lösningen blev allmänbelysning i form av en
stuckaturlist som döljer ljuskällan i kombination
med riktade spotlights på de nya historiska
tavlorna.
Taket kändet väldigt lågt och det fanns ingen
takarmatur, bara väggarmaturer. För att höja
den optiska takhöjden installerade vi en indirekt
belysning i taket. En fördel med en ljusslinga är
också att man inte måste fräsa in kablar i taket.
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TRAPPHUS FÄRGSÄTTNING

VÅNINGSPLANEN
Trapphuset hade tidigare en sliten marmorering, som
togs bort och målades om. Trapphuset upplevs som
ljusare när väggarna blivit ljusgrå och taket vitt. De
enfärgade väggarna lyfter fram de nyådrade vackra
säkerhetsdörrarna.
Tidstypiska strömbrytare i svart installerades och
förseddes med timer.
Takarmaturerna byttes ut mot mässingslyktor som
ger fina och effektfulla skuggor till väggarna.

Dessutom kompletterade vi takarmaturen
med en nisch med inbyggd belysning,
för att uppnå ett ljusare helhetsintryck
på våningsplanet.

FAKTA

PROJEKTLEDARE Fredrik Kristland

UTFÖRT ARBETE

ARKITEKT Anne Törnvall

Färgsättning
Skiss på ljussättning av entrén
Målning
Ådring

RADIATORN HAR MÅLATS MATTSVART FÖR ATT MATCHA GOLVET OCH REGISTERTAVLAN.

EN NY TIDSTYPISK REGISTERTAVLA MED MÄSSINGSBOKSTÄVER OCH GUMMIPANNÅ HAR
SATTS UPP. NYA TIDSTYPISKA STRÖMBRYTARE MED INBYGGD TIMER HAR INSTALLERATS.

TRAPPHUSET. VÄGGARNA MÅLADES I EN VARMGRÅ KULÖR. HANDLEDARNA SLIPADES OCH KLARLACKADES. LEDSTÅNGSHÅLLARNA MÅLADES SVARTA. S
KURSOCKELN FICK EN KULÖRTON SOM LIKNAR TRAPPANS KALKSTEN.
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TILL ALL A S T YREL SER I BRF:
DET ÄR OSS NI KOMMER AT T HA KONTAK T MED!

TRAPPHUS FÄRGSÄTTNINGSPROCESS

(GÄLLE R S TOCK HOLM)
FREDRIK KRISTLAND

Projektledare
Fredrik är professionell målare i grunden och har projektlett
hundratals trapphusrenoveringar i Stockholm de senaste tre åren.
Han är strukturerad, samordnar alla entreprenörer och ser till att
tidsplanen hålls - Vårt proffs på trapphusrenoveringar!

fredrik.kristland@alviksmaleri.se
PAOLO MANDATO

Arbetsledare
Dekorationsmålare, Färgsättare

FÖRE

SKISS
EFTER

Paolo är vår kunniga, kreativa och sympatiska italienare på företaget. Han har jobbat i över 30 år som dekorationsmålare hos Alviks
Måleri och har färgsatt och målat tusentals trapphus i Stockholm.
Sedan i januari 2020 arbetar han som arbetsledare Vår specialist på klassiskt och dekorativt måleri.

paolo.mandato@alviksmaleri.se
ROBERT VIDMAN

Projektledare
Robert har jobbar i tolv år på Alviks Måleri, varav sju år som
projektledare, framförallt vid ommålningar av allt från
bostadskomplex med upp till 30 trapphus samt skolor.
Robert ansvarar också för pågående renoveringar på Stockholms
myndigheter. Han är utbildad målare i grunden, är väldigt lätt att
samarbeta med och alltid på gott humör.
Med Robert som projektledare kommer renoveringen
inte att kännas det minsta jobbig.

robert.vidman@alviksmaleri.se
ANNE TÖRNVALL

Arkitekt MSA med specialisering på färgsättning
Anne är utbildad arkitekt från Tyskland och har specialiserat
sig på färgsättningar av interiörer.
Anne har jobbat på Alviks Måleri i fyra år och har färgsatt
över 100 trapphus, både klassiska och moderna.
Anne älskar att skapa projekt med helhetssyn och kommer
garanterat att inspirera er!

anne.tornvall@alviksmaleri.se
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TR APPHUSET FR ÅN
40 -TALET BLE V L JUSARE

2

trapphus vid Gullmarsplan målades om med
en ny ljusare färgsättning: Ljusgråa väggar,
varmgråa dörrkarmar och skursocklar, mörkgröna
räcken och handledare. Kulörvalen skapar ett
tidstypiskt och samtidigt modernt intryck till de två
trapphusen från 1940-talet.
FAKTA
TYP AV PROJEKT Trapphus
UTFÖRT ARBETE

Färgsättning
Målning

10

11

PROJEKTLEDARE

Fredrik Kristland
ARKITEKT OCH FÄRGSÄTTNING

Anne Törnvall

AVSKALAT OCH STILRENT
PÅ LILLA ESSINGEN

E

n avskalad men tidstypisk färgsättning förändrade
ett litet trapphus på Lilla Essingen.
Arkitekten utgick från originalgolvet med sina gröna
färger när hon färgsatte snickerier och väggar.
Armaturerna byttes ut till glasglober på våningsplanen
för att få ett vackert och fungerande sken i trapphuset.

- DE T K ÄNNS SOM PÅ E T T HOTELL O R DFÖ R A N DE N , B R F TO R K V I N DE N
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Nej tack, vi behöver ingen färgsättare.

JA, jättegärna ett färgsättningsförslag!

TRAPPHUSMÅLNING
STEG FÖR STEG

Så här går målningsprocessen till, från första kontakt till färdigt slutresultat

Kanske har du redan anlitat en egen arkitekt
eller färgsättare? Kanske är du själv duktig
på att färgsätta? I så fall sätter Alviks Måleri
igång med målningsarbetet direkt efter
godkännandet av offerten.

4
VÅR ARKITEKT ELLER FÄRGSÄTTARE
KONTAKTAR ER
för att få veta lite om projektet. Ni kommer överens om hur
färgsättningsförslaget ska se ut och vad det ska inkluderas.

INVENTERING

1

Arkitekten tittar på trapphuset för att få en bild av byggnaden, och för att
definiera omfattningen av jobbet. Under mötet diskuterar ni också vilket

KONTAKTA OSS PÅ ALVIKS MÅLERI

håll ni ska gå med färgsättningen, vilken stil som önskas och vilka eventuella

via telefon, mail eller kom förbi på vårt kontor i Bromma eller i Uppsala

5

färgpreferenser som finns.

VI MÅLAR!

FÄRGSÄTTNINGSFÖRSLAG
Arkitekten presenterar ett skriftligt färgsättningsförslag.
Om ni önskar visualiseringar så kontaktar ni oss och avtalar ett fast
pris eller timdebitering med oss.

JUSTERING
En färgsättning är en process. Kanske är ni inte 100% nöjd med arkitektens

2

första förslag på färgsättning? Då justerar vi tillsammans.

TRÄFFA EN PROJEKTLEDARE

PROVMÅLNING

och gå igenom vad som ska målas och vilken tidsplan ni tänkt er.

Eftersom det är svårt att se på pappret eller datorskärmen hur färgen

HUR TAR VI HÄNSYN TILL CORONA?
Ni kan träffa projektledaren på plats i trapphuset eller boka ett videosamtal via

Microsoft Teams

Skype

Facetime

+

VALFRITT TILLÄGG:
KOPPLA IN ARKITEKTEN REDAN
VID FÖRSTA MÖTET
Många kunder tycker att det är värdefullt att arkitekten är med redan vid
ni kan få bra idéer på hur trapphuset kan få ett lyft, får ni också en bättre
uppfattning om totalkostnaden. Offerten blir i regel mer komplett när
slipper senare tillägg till offerten. Under mötet diskuterar ni med arkitekten

Efter mötet mejlar pojektledaren en offert till er.

6

plats,eller målar upp dem på stora 50x70 cm-pannåer.
Två provmålningar är inkluderade i vår målningsoffert.
Vår projektledare avgör om eventuella ytterligare provmålningar kan
inkluderas i priset och kommer att tala om när eventuella kundändringar
börjar kosta extra.

besiktningsman som föreningen anlitar.

GODKÄNNANDE
Ni som förening återkopplar till arkitekten / färgsättaren eller

7

projektledaren när ni är nöjda med förslaget.

vad som behöver åtgärdas för ett bra helhetsresultat?Snickerier? Väggar?

Ni kollar igenom offerten och vi gör eventuella justeringar.

Tak? Belysning? Registertavlor? Dekorationsmålningar? Mattor?

Ert slutliga godkännande av offerten sker via mejl till oss.

Om detta första korta möte resulterar i ett framtida målningsuppdrag,
blir det ingen extra debitering för arkitektens medverkan. Annars debiteras

PROJEKTUPPFÖLJNING

KULÖRBESKRIVNING
Vi skickar över en kulörbeskrivning som ni kan kolla igenom innan vi sätter
igång målningen.

När målningsuppdraget är slutfört får ni en liten
enkätundersökning som vi är väldigt tacksamma för om ni
besvarar. Vårt mål är ju att ständigt bli bättre.

mötet enligt överenskommelse.
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BESIKTNING
Målningen besiktas av Alviks Måleri tillsammans med
en representant från föreningen, eller med en extern

första mötet, då projektledare och bostadsrättsförening möts. Förutom att

arkitekten kopplas in från början, vilket i sin tur kan göra att föreningen

Första mötet med projektledaren är kostnadsfritt för er

kommer att upplevas, provmålar vi de önskade färgerna direkt på
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VID FÖRSTA MÖTET MED ALVIKS MÅLERI ÄR DET BRA ATT VARA SÅ FÖRBEREDD SOM MÖJLIGT.
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MÅLNING / TOTALENTREPRENAD VIA
ALVIKS MÅLERI AB KAN INNEHÅLLA
ÅDRING / MARMORERING
MÅLERIKONSERVERING AV BEFINTLIGA MÅLNINGAR
GOLVSLIPNING / GOLVLÄGGNING

När vill vi att entreprenaden utförs?

MATTLÄGGNING
Finns det ett specifikt datum när vi måste vara klara?

ELARBETEN
SNICKERIARBETEN

Vilken totalbudget har vi?

PROFESSIONELL FÄRGSÄTTNING
Vill vi ha hjälp med färgsättning?

Vill vi en rådgivning av en arkitekt med vad som rekommenderas att göras i trapphuset?

Vill vi gärna träffa en projektledare för en första rådgivning och pris- och tidsuppfattning?

YTTERLIGARE DETALJER SOM KAN VÄLJAS
I SAMBAND MED RENOVERINGEN
Armaturer
Registertavla / anslagstavla
Postboxar och /eller tidningshållare

Vill vi byta ut belysningen? Kan det spara energi långsiktigt?

Entrématta inkl mattstänger
Vilken k-märkning enligt Stadsmuseet har fastigheten? Vill vi återställa trapphuset till originalutseendet eller ha en liten modernare touch?

Byte av eluttag / strömbrytare
Dörrskydd för svängdörrar

Vilken stil sträver vi efter?

Hörnskydd
Elementskydd
Dörrhandtag, brevinkast och lås
Ledstänger och ledstångshållare
Dörröppnare

KLASSISK OCH TIDSTYPISKT

STILREN, LJUS OCH MODERN

KLASSISK MED MODERN TOUCH

Hussiffra entréport
Utsmyckning i trapphuset som t.ex. tavlor eller våningssiffror

VILL NI LADDA NER FLERA EXEMPLAR?
BESÖK VÅR HEMSIDA PÅ WWW.ALVIKSMALERI.SE OCH LADDA NER EXEMPEL

Säkerhetsdörrarnas utformning (Obs! Alviks Måleri installerar inte

SCANNA QR KODEN MED DIN MOBILKAMERA FÖR ATT BESÖKA VÅR HEMSIDA

säkerhetsdörrar)
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LSE

MÖ
TE

Huset har förstås renoverats åtskilliga
gånger under sin 250 år långa historia,
den senaste stora renoveringen var på
1970-talet. Då hade huset fått förfalla
så långt att det hotades av rivning, men
kommunen beslöt att renovera det och
återställa det till utseende den hade kring
år 1800.

ENEBYBERGS GÅRD

V I ÅTERSTÄ L LER EN
HISTOR ISK BYGGNA D

HUVUDBYGGNADEN PÅ ENEBYBERGS GÅRD UPPFÖRDES 1775, OCH FICK EN ANDRA VÅNING 20 ÅR
SENARE 1795. NU TOTALRENOVERAS GÅRDEN.

PÅ VINDEN FINNS PARTIER AV URSPRUNGLIGA HANDMÅLADE
TAPETER BEVARADE.

I

Enebyberg, tätt intill de moderna villakvarteren, finns en
historisk pärla från slutet av 1700-talet – Enebybergs gård.
Nu renoveras huset för att passa moderna krav på lokaler:
här installeras ventilationssystem, bergvärme, ett nytt
mottagningskök och nya toaletter.
Samtidigt fräschas alla väggar, tak och golv upp, med varsam
hand. Beata Nordenmark, byggnadsantikvarie från AIX
arkitekter är inkopplad för att se till att de historiska värdena
bevaras.
Alla ytor målas med traditionella färger och metoder.
Traditionell limfärg i taken, linoljefärg på snickerierna,
handmålade dekorationsbårder på väggarna.
Alviks Måleri har nu flera målare på plats för att huset ska
kunna tas i bruk under hösten 2020.

OVAN. UNDER RENOVERINGEN HITTADE MAN BITAR AV EN URSPRUNGLIG
HANDMÅLAD BÅRD. NU ÅTERSKAPAS DEN AV DEKORATIONSMÅLARE FRÅN ALVIKS
MÅLERI.
18
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2

FAKTA
TYP AV PROJEKT
Renovering av hus från 1800-talet
VAR

Enebyberg
UTFÖRT ARBETE

Färgsättning
Målning
Projektledning

PROJEKTLEDARE

Paolo Mandato
DEKORATIONSMÅLNING

Våra målare med ledning av
Paolo Mandato

VI DESIGNAR DIN TAPET EF TER
DINA ÖNSKEMÅL!

Gården förvaltas och hyrs ut
av Danderyds Kommun via
kommunens fastighetsbolag
Djursholms AB.
2

3

På Rinkebyskolan har vi tagit fram
projektanpassade tapeter.
Vi kom överens om ett helhetskoncept
och vår arkitekt ritade upp ett motiv som
matchade inredningen och alla rumsmått.

1
PÅ ETT STÄLLE I ENTRÉN HAR MAN SPARAT EN BIT ORIGINALMÅLNING AV VÄGGEN – EN
FLERA HUNDRA ÅR GAMMAL STÄNKMÅLNING I ROSA OCH GRÅTT.
PÅ RESTERANDE VÄGGAR GJORDE MAN PÅ 1970-TALET EN MODERN STÄNKMÅLNING I
SAMMA ANDA.

HAR DU ETT MOTIV SOM DU ÄLSKAR OCH
SKULLE VILJA HA PÅ DIN VÄGG?

2 I ETT TAKHÖRN FINNS EN LITEN BIT AV EN URSPRUNGLIG TAKMÅLNING BEVARAD.
RESTEN AV TAKET HAR MÅLATS VITT.

VI HJÄLPER DIG ATT RITA UPP DITT
DRÖMMOTIV, OCH SPECIALANPASSA BÅDE
FÄRGER OCH MÅTT.

3 BYGGNADSANTIKVARIEN BEATA NORDENMARK FRÅN AIX ARKITEKTER OCH
PAOLO MANDATO FRÅN ALVIKS MÅLERI, DISKUTERAR HUR ÅTERSKAPANDET AV EN
VÄGGMÅLNING SKA SE UT.
4 VI ÄR SÅ VANA VID ATT SE 1700-1800-TALSMILJÖER MED BLEKTA, SMUTSIGA
PASTELLER ATT VI GÄRNA TROR ATT DET SÅG UT SÅ NÄR DET EN GÅNG I TIDEN MÅLADES.
MEN FAKTUM ÄR ATT KULÖRERNA OFTA VAR VÄLDIGT INTENSIVA OCH KLARA SOM
ORIGINAL.
20
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FÖNS TERLYF TET
FORTSÄT TER I UPPSAL A
A

lviks Måleri i Uppsala har tidigare renoverat fönsterna längs gatan
på Svartbäcksgatan/St Olofsgatan. En fastighet med många butiker,
restauranger och bostäder. Och med många fönster! Nu fortsätter
fönsterrenoveringen på innergården. Alla fönster tas ut, skickas på slipning
och omkittning, och målas sedan i en grönsvart kulör.

VÄLKOMMEN IN PÅ
GÅRDEN, SKRIVER
RESTAURANGEN. NU
MÖTS GÄSTERNA AV
BYGGNADSSTÄLLNINGAR,
MEN SNART KAN DE SE
NYMÅLADE FÖNSTER.

ALLT ANNAT ÄN L AGOM
I UPPSAL A
P

4 SKOLOR I UPPSAL A

å det som en gång var ett miltärt övningsområde och golfbana i Uppsala
byggs bostäder i fem olika etapper. Hållbart, varierat, med starka gröna
inslag, är några nyckelord för det nya bostadsområdet Rosendal. Arkitekturen
minst sagt varierad. Husen ser helt olika ut, är byggda i olika material, har
olika former. I det som kallas Uppsalamodellen, samsas både stora och
små byggare, totalt ett 50-tal. Det har lett till att inget är standardiserat – att
helhetsintrycket blir allt annat än lagom!

N

är Alviks Måleri i Uppsala målar om skolor
sker det under pågående verksamhet. Det
är bra att eleverna möter personen som gör
målningsjobbet. Kanske får det dagliga mötet
med målarna barnen att tänka lite extra innan de
repar längs väggen med en nyckel eller klottra
med en penna på väggen. Kanske blir de nyfikna
på att själva bli målare en gång?
Just nu målar Alviks Måleri i Uppsala om fyra
skolor om på uppdrag av Skolfastigheter: Lilla
Stordammen, Musiklådans Friskola, Växthuset
Skola oich Ekuddens Skola.

22

TIERPmålas om
V

åra målare åker nu även norrut, för att
fräscha upp bostäder i Karlholm, Söderfors,
Mehedeby, Västland, Skärplinge, Tobo, Örbyhus,
Månkarbo, Tierp, Tierps Kyrkby och Lövstabruk.
Alviks Måleri i Uppsala har tecknat ett ramavtal
med det kommunägda bostadsföretaget
Tierpsbyggen med 1800 bostäder på alla orter i
kommunen.

Alviks Måleri i Uppsala har fått ytterligare
målningsuppdrag i nya bostadsområdet Rosendal i
Uppsala.
Det blir den femte fastigheten i området som Alviks
Måleri i Uppsala målar. Denna gång målar vi på
uppdrag av Consto.

23

I området Rosendal finns många boendelösningar
som sticker ut. Denna prisbelönta fastighet uppförd av
Rosendal Fastigheter 2017 har exempelvis löparbana
och streetbasketplan på taket. I fastigheten finns 344
lägenheter, de flesta ettor, med takhöjd på 3,7 meter
och sovloft på 14m2. Alviks Måleri i Uppsala har målat
lägenheterna.

DAGS ATT RENOVERA

HAR DU ANDRA

TRAPPHUSET ?

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

FREDRIK KRISTLAND

Välkommen att kontakta oss!
Tillsammans med projektledaren går du igenom vad som som

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

behöver åtgärdas, och därefter tar vi fram ett anbud.

08–704 75 80
info@alviksmaleri.se

ALVIKS MÅLERI
I S TOCKHOLM

PAOLO MANDATO

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

MER INFORMATION OCH FLERA MEDARBETARE
HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA

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

DAGS ATT MÅLA OM
HEMMET?

SEBASTIAN PERSSON

DAGS ATT MÅLA OM
HEMMET, HOTELLET,
SKOLAN ELLER KONTORET?

DAGS ATT MÅLA OM
NY- /
OMBYGGNATIONEN?

projektledare
tel 073-660 61 55

ROBERT VIDMAN

projektledare
tel 073-660 61 67

MIKAEL WILKING

sebastian.persson@alviksmaleri.se

robert.vidman@alviksmaleri.se

mikael.wilking@alviksmaleri.se

projektledare
tel 073-660 61 79

HAR DU

FRÅGOR ELLER
FUNDERINGAR?

T

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

sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser.

Välkommen att kontakta oss!
Tillsammans med projektledaren går du
igenom vad som som behöver åtgärdas,

Bland våra medarbetare i Stockholm och Uppsala finns

och därefter tar vi fram ett anbud.

projektledare och arkitekt.

018-30 20 54
uppsala@alviksmaleri.se

traditionella målare, servicemålare, en målerikonservator och
flera industriklättrare, kvalitets- och arbetsmiljöansvariga,
För att kunna leverera bästa möjliga tjänst till respektive kund
arbetar vi i skräddarsydda team för varje kund och uppdrag. Vi
satsar ständigt på ledarskapsutveckling så att all den kunskap
och färdighet som finns hos alla våra medarbetare kommer dig
som kund tillgodo.

ALVIKS MÅLERI
I UPPSAL A

TOMAS SKOGFELDT
projektledare
tel 018-472 160 6
tomas.skogfeldt@alviksmaleri.se

www.alviksmaleri.se
https://www.instagram.com/alviks_maleri_i_uppsala_ab/
https://www.facebook.com/alviksmaleriiuppsala
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MÅRTEN BERGSTRÖM
kalkyl / kvalitet / miljö
tel 018-472 160 1

MIKAEL KRUSE
projektledare
tel 018-472 160 4

JOHAN FAHLCRANTZ
arbetsledare
tel 018-472 160 2

marten.bergstrom@alviksmaleri.se

mikael.kruse@alviksmaleri.se

johan.fahlcrantz@alviksmaleri.se
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VÅRT TEAMTRING

VILL DU HA MER INSPIRATION?
Instagram

Facebook

#alviksmaleri @alviksmaleri

Scanna QR- koden med din mobilkamera och

FÖLJ OSS!

