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Målerifaktas Nyhetsbrev nr 2, Juni 2012 

HEJ! 

Du läser just nu Målerifaktas nyhetsbrev. På det här sättet hoppas vi att du ska bli mer delaktig i verksamheten. Målerifaktas 

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

att ta del av kommande nyhetsbrev behöver du anmäla dig via vår hemsida. Anmälanfunktionen läggs upp inom kort.                           

 

 Målerifakta AB – GODKÄNDA! 

I maj godkändes Målerifakta för certifiering! Denna omfattar ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi 

fortsätter därmed aktivt att förbättra vårt arbete med fokus på våra uppdragsgivare.  

  

Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete  >>  

  
 

  
Nu testar vi ny, enklare modell för ackordsräkningar 

Många har önskat en förbättring vad gäller processen kring ackords-

räkningar och mätningar. Vi har därför arbetat fram ett förslag på en 

beställningsform, som förenklar och kvalitetssäkrar administrationen.  

 

Genom att måleriföretagen själva ansvarar för mätningsbeställning 

och informerar mätaren om målningsbehandlingar, kan många 

missförstånd undvikas mellan måleriföretag, målare och mätare och 

indata blir mer korrekta.  

 

Allt informationsutbyte sker smidigt på vår webbplats, där varje part 

loggar in och får del av rätt information. Tre företag står i startgroparna 

för att testa modellen, och vi ser fram emot att följa detta. 

 

Fråga våra diplomerade informatörer 
I april månad diplomerades nio av Målerifaktas mätare. De kommer fokusera på att bland annat 

informera måleriföretagen och målare om möjligheterna med den nya beställningsmodellen.  

  

Förutom mätning har de hand om informationen kring den administrativa arbetsgången för 

beställning av mätning. De ger också råd och tips kring hur måleriföretagen kan följa upp 

ackordsmätningen och få en bättre översikt av kostnaden i varje målningsprojekt.  

På bilden ser du Håkan Sjögren, han finns i Malmö och är en av våra nio diplomerade 

informatörer. Presentation och kontaktuppgifter till samtliga informatörer hittar du här >>  

 
Nyheter i korthet  
Trendbrott för mätningsverksamhet 

Mätningsverksamheten ökade under första kvartalet med drygt 6 %. Det gäller främst i Stockholm och Göteborg och vi 

planerar därför för nyanställning av mätare.     

Målerifakta support hjälper dig! 

Ta hjälp av vår support! På webbplatsen eller i mätapplikationen för PC får du hjälp med frågor kring mätningsuppdrag. 

Supporten hjälper även till med ärenden som inloggningsuppgifter till nya firmor/målare och ändring av adresser. Våra 

öppettider är “normal kontorstid”. Du hittar oss på support@malerifakta.se eller 070-601 10 45.  Till supporten >> 

Kursverksamheten 

Genomförda kursers utvärderingar har blivit en uppskattad tjänst. Se även kommande kurser på vår hemsida >> 

http://www.malerifakta.se/MiljoKvalitet.html
http://www.malerifakta.se/Informator.html
http://www.malerifakta.se/Support.html
http://www.malerifakta.se/Utbildningar.html

