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Målerilandslaget utgörs av Sveriges tre bästa unga målare, vilka utses under Måleri-SM vartannat år. De tio som 
tävlar i Måleri-SM utses genom fem kvaltävlingar i Umeå, Göteborg, Helsingborg, Nyköping och Stockholm, med 
sammanlagt 40 deltagare. Måleri-SM arrangeras av Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN), som är ett samarbete 
mellan Målaremästarna och Svenska Målareförbundet kring yrkesutbildningsfrågor inom måleribranschen. Syftet 
med den internationella tävlingen World Skills, där Måleri-VM äger rum, är att inspirera unga att söka sig till moderna 
yrkesutbildningar. Mer information finns på www.malare.nu. 
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Sofie satsar på pallplats i Måleri-VM 
	  
Sofie	  Lindgren,	  18	  år,	  från	  Krokom	  förbereder	  sig	  just	  nu	  för	  fullt	  inför	  Måleri-‐VM	  under	  
World	  Skills	  i	  Leipzig	  den	  3	  –	  6	  juli.	  Förra	  året	  utsågs	  hon	  till	  Sveriges	  representant	  i	  
Måleri-‐VM	  under	  Målerilandslagets	  kvaltävling.	  Nu	  är	  siktet	  inställt	  på	  en	  medaljplats.	  
	  
–	  Jag	  jobbar	  stenhårt	  på	  att	  förbättra	  alla	  delar	  i	  mitt	  måleri,	  men	  framförallt	  att	  vara	  noggrann.	  
Nu	  under	  våren	  gäller	  det	  att	  slipa	  på	  alla	  detaljer	  för	  att	  kunna	  ha	  så	  goda	  chanser	  som	  möjligt	  
att	  vinna	  i	  Leipzig.	  Det	  vore	  en	  enorm	  ära	  att	  vinna	  den	  här	  tävlingen,	  säger	  Sofie	  Lindgren	  som	  
går	  tredje	  året	  på	  Jämtlands	  Gymnasium	  Palmcrantz	  i	  Östersund.	  
	  

I	  år	  är	  det	  sjätte	  gången	  Sverige	  ställer	  upp	  i	  Måleri-‐VM.	  Den	  tidigare	  bästa	  
placeringen	  var	  en	  delad	  fjärdeplats	  i	  London	  2011.	  Då	  tävlade	  Andreas	  
Gärdin	  Hyttsten,	  som	  idag	  coachar	  Sofie	  inför	  VM.	  	  
	  
–	  Sofie	  är	  väldigt	  duktigt.	  Jag	  hoppas	  att	  jag	  kan	  hjälpa	  henne	  att	  nå	  en	  
pallplats	  och	  jag	  tror	  att	  det	  finns	  goda	  chanser	  att	  nå	  dit.	  Vi	  behöver	  bara	  
slipa	  på	  några	  detaljer,	  säger	  Andreas	  Gärdin	  Hyttsten.	  
	  

Och	  Andreas	  får	  medhåll	  från	  Jonas	  Fornelius,	  som	  är	  projektledare	  för	  tävlingsverksamheten	  på	  
Måleribranschens	  Yrkesnämnd.	  
–	  Sofie	  är	  en	  stor	  talang	  och	  att	  hon	  har	  tagit	  sig	  hela	  vägen	  till	  VM	  är	  inte	  mer	  än	  rättvist.	  Lyckas	  
Sofie	  med	  målsättningen	  att	  ta	  sig	  till	  en	  medaljplats	  får	  vi	  ytterligare	  ett	  kvitto	  på	  att	  svenskt	  
måleri	  håller	  en	  väldigt	  hög	  nivå.	  	  
	  
Under	  våren	  brukar	  hemmafixandet	  ta	  fart	  på	  allvar	  och	  det	  gäller	  förstås	  även	  måleri.	  
De	  senaste	  åren	  har	  tapeter	  varit	  en	  stark	  trend	  och	  innan	  dess	  var	  det	  fondväggar.	  Sofie	  tror	  
och	  hoppas	  att	  nästa	  trend	  inom	  måleri	  är	  dekorationsmålningar	  på	  väggen,	  en	  av	  de	  grenar	  hon	  
själv	  kommer	  att	  tävla	  i	  under	  VM.	  
	  
Sofies	  bästa	  tips	  för	  hemmafixaren:	  

-‐ I	  rum	  med	  lite	  ljus	  är	  det	  väldigt	  effektfullt	  att	  måla	  golvet	  i	  en	  ljus	  färg	  för	  att	  på	  så	  sätt	  
ljusa	  upp	  rummet	  

-‐ Tänk	  ut	  något	  personligt	  som	  kan	  göra	  just	  ditt	  hem	  speciellt	  
-‐ Om	  du	  ska	  tapetsera	  och	  inte	  är	  så	  van	  vid	  det,	  fråga	  efter	  så	  kallade	  Easy	  Up-‐tapeter	  
-‐ Se	  till	  att	  du	  får	  professionell	  hjälp	  på	  färghandeln	  och	  får	  rätt	  färg	  till	  rätt	  yta	  

	  
	  
För	  mer	  information,	  högupplösta	  bilder	  och	  kontaktuppgifter	  till	  Sofie,	  kontakta:	  
Eric	  Danielsson,	  presskontakt	  Målerilandslaget	  
E-‐post:	  eric.danielsson@prat.se	   	  
Tel:	  073-‐500	  76	  76	  
	  	  
För	  mer	  information	  om	  tävlingen,	  kontakta:	  
Jonas	  Fornelius,	  projektledare	  för	  tävlingsverksamheten	  på	  Måleribranschens	  Yrkesnämnd	  
E-‐post:	  jonas.fornelius@maleri.se	  
Tel:	  070-‐397	  53	  07	  
	  


