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Målerifaktas Nyhetsbrev nr 3, november 2012 

 

HEJ! 

Välkommen till Målerifaktas nyhetsbrev. Vi ger dig tips och matnyttig information som gör ditt arbete effektivare. Målerifaktas 

mål är att erbjuda branschens företag och medarbetare en heltäckande service. Nyhetsbrevet utkommer 3 gånger per år. 

 

 Därför får DU Målerifaktas nyhetsbrev 

Många som nås av det här nyhetsbrevet har även fått de två tidigare breven. För en del är det 

här dock en helt ny bekantskap.  

  

Är du en av våra nya utvalda mottagare, beror det på att vi har uppdaterat vårt mottagarregister. 

Våra tidigare nyhetsbrev finns att läsa på malerifakta.se >> 

  

På Målerifakta vill vi att hela branschen ska få möjlighet att utnyttja våra tjänster och 

erbjudanden. Och eftersom vi står inför stora förändringar, som kommer att gynna både dig och 

företaget du jobba på, hoppas vi att du är nyfiken på vad vi har att berätta!                   

 

NYHET! Snart får du ackordsräkningen på SMS  
Tänk dig att få ackordsutfallet i mobilen, två gånger om dagen. Snart är det möjligt. 

 

Det har hittills funnits två vägar för målaren att få sin ackordsräkning, per post eller via inloggning 

på målerifaktas hemsida. Vi på Målerifakta tycker inte att det är bra nog. Vi vill gärna förenkla 

livet ytterligare för landets målare och har satsat på att vidareutveckla ackordsräkningen. 

 

Under november månad kommer vi därför att lansera en helt ny tjänst – ackordsräkning via sms. 

 

Läs hela artikeln >> 

 

 Bruske´s måleri digitaliserar 

”Vi har haft väsentligt färre ommätningar sedan i maj”  

Otydliga, handskrivna anteckningar på arbetsorderna ledde till kostsamma ackords-

räkningar. I våras bestämde sig därför Bruske´s måleri för att skapa ett effektivare företag 

och att försöka minimera antalet felrapporter.  

 För att komma till rätta med problemet är nu Bruske´s måleri ett av landets första 

måleriföretag som med hjälp av Målerifakta digitaliserar sin beställningsprocess.  

 – Det har fungerat väldigt bra. Vi har haft väsentligt färre ommätningar sedan i maj 

och har full kontroll på alla jobb, berättar Tomas Forsberg, projektledare på Bruske´s 

måleri. 

  Läs hela artikeln >> 

  

Nyheter i korthet  
Fördelningslistan tas bort från ackordsräkningen 

Vi jobbar löpande med att förbättra ackordsräkningen. Efter önskemål från måleriföretagen kommer vi att senast den 1 januari 

2013 erbjuda en version utan fördelningslista (sid 2) i ackordsräkningen. Det innebär att information om fördelningen endast 

hamnar hos den det berör. 

Anmäl dig NU, till vinterns kurser 

Nu är det hög tid att anmäla sig till vinterns kurser. Har du ännu inte gått vår populära kalkylkurs?  

Är du nyfiken på vår intressanta nykomling ”Prislistekursen”? Anmäl dig eller kontakta oss >> 

http://www.malerifakta.se/
http://www.malerifakta.se/AckordsrakningSMS.html
http://www.malerifakta.se/AckordsrakningSMS.html
http://www.malerifakta.se/NyBestallning.html
http://www.malerifakta.se/Utbildningar.html

