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Layer Group fortsätter att stärka sin position i Skåne när Palmkvist Måleri i 
Malmö förvärvas till gruppen 
Det Malmöbaserade måleriet, Palmkvist Måleri, är ett välrenommerat bolag med god kompetens 
inom bland annat renovering, service och underhåll samt nyproduktion. Vd, Freddy Olofsson, leder 
bolaget förtjänstfullt och har skapat en stark grupp av medarbetare och skickliga målare. Layer 
Group förvärvar 100% av aktierna men Palmkvist Måleri behåller sitt etablerade varumärke, och 
starka lokala förankring. 
 

 

Hugo Tullberg Wengholm, COO, M&A & affärsutvecklingschef Layer Group, Freddy Olofsson, vd, Palmkvist Måleri och Jonas Danielsson, 
senior advisor, Layer Group.  

 
- Vi ser fram emot att välkomna Palmkvist Måleri till gruppen och de samarbetsfördelar som de 
kommer skapa tillsammans med våra andra bolag i regionen. Det är ett välskött bolag där alla är 
noga med kvaliteten i sina projekt. Freddy Olofsson har en känsla för att välja rätt uppdrag, och har 
medarbetare som vet hur de ska utföra arbetena på ett professionellt och effektivt sätt för att få 
nöjda kunder och god lönsamhet, säger John Strand, vd och koncernchef Layer Group. 
 
De tre skånska bolagen Ekbladhs, Stoby och Svensson o Son ingår sedan tidigare i vår grupp och vi 
säkrar därmed ytterligare Layer Groups marknadsledande position och starka närvaro i Skåne, i 
synnerhet i Malmö och närliggande städer. Redan idag har Palmkvist Måleri ett väl fungerande 
samarbete med Ekbladhs Måleri och framgent ser vi stor potential för ett nära samarbete mellan 
samtliga skånebolag. Palmkvist Måleri blir ett mycket bra komplement i vår södra region och kommer 
tillföra stor kompetens till hela gruppen.  
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-Det känns spännande och kul att nu vara en del av Layer Group. Det kommer ge trygghet, stabilitet 
och styrka för oss på Palmkvist Måleri, och vi ser fram emot nya utmaningar tillsammans, säger 
Freddy Olofsson, vd Palmkvist Måleri. 
 
Palmkvist Måleri startades som enskild firma 1999 av Andreas Palmkvist. Namnet övertogs sedan i 
ett aktiebolag 2004, med Andreas Palmkvist och Freddy Olofsson som ägare. Sedan 2018 är Freddy 
Olofsson ensam ägare i Palmkvist Måleri AB. Bolaget består idag av 25 medarbetare och arbetar med 
bland annat renoverings-, service- och underhållsmålning samt utvalda nyproduktionsuppdrag. Deras 
goda kundrelationer skapar återkommande uppdrag hos privata fastighetsbolag, företag, 
bostadsrättsföreningar och konsumenter. 

 
 
För frågor vänligen kontakta: 
John Strand 
Vd & koncernchef, Layer Group 
john.strand@layergroup.se  
070-233 07 69 
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Om Layer Group 

Layer Group är Sveriges största företagsgrupp inom ytskiktstjänster och består av lokalt ledande företag med 
drivna entreprenörer och starka varumärken. Gruppen bildades i maj 2020 och är en rikstäckande aktör som 
kan erbjuda både större och mindre kunder konkurrenskraftiga tjänster inom främst måleri, golv, plattsättning 
och industrifärg.  
 

Layer Group har idag cirka 1 600 medarbetare och omsätter 2,2 mdkr med närvaro i hela Sverige samt i stora 
delar av Finland. Layer Group ägs av entreprenörer samt de nordiska investmentbolagen Litorina och Bragnum 
Invest, som tillsammans är största ägare. Litorina och Bragnum är investmentbolag som investerar i mindre och 
medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla 
dem till ledande inom sin bransch tillsammans med ledningen. 

 

Layer Group består av: 
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