En unik bredd av
måleritjänster

VD har ordet
Hög kvalitet, goda relationer och ett tydligt miljöansvar – för rätt prisbild.
Det är ståndpunkterna som genomsyrar Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma AB. Vår verksamhet bygger på starka och långsiktiga relationer med leverantörer och samarbetspartners som
delar våra värderingar. Med dessa krav säkerställer vi för dig, som kund, ett tryggt och framgångsrikt samarbete – från planering till slutfaktura.
Grunden till ett gott resultat börjar hos vår personal. Med en gedigen erfarenhet av det mesta
inom måleri kan vi erbjuda ett komplett utbud av måleritjänster för offentliga byggnader, affärslokaler, industrifastigheter och bostäder – både utvändigt och invändigt. Vi arbetar aktivt med att
skapa rätt förutsättningar för såväl våra målare som de samarbetspartners som vi arbetar tätt
med – genom utbildningar och en ständig omsorg om våra medarbetares, och i sin tur kunders,
arbetsmiljö.
Välkommen till ett tryggt måleriföretag med ett komplett och unikt utbud av måleritjänster!
/Stefan Fors, VD
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Från kulturhistoria till nutid
Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma AB grundades i Stockholm 1947 av Lennart Örnmark,
och hette på den tiden Målerifirma Lennart Örnmark. Fram till 1975 drev Lennart Örnmark ensam sitt företag, vars verksamhet snabbt växte till ett av landets största inom privatmåleri. 1975
blev Börje Larsson delägare i företaget, nu under namnet Börje Larsson och L. Örnmark Målerifirma AB. Genom sina breda kunskaper och djupa engagemang kring äldre måleri och dess skilda
tekniker flyttade han fram företaget till en tätposition inom skickligt hantverk. Detta har bidragit
till att företaget, genom åren och än idag, har haft förmånen att få vara delaktigt i ett otal restaureringar av kulturhistoriska byggnader. Sedan 2001 ägs bolaget av Lennart Örnmark Förvaltnings
AB. Vid årsskiftet 2010 tillträdde Stefan Fors som ny VD. Stefan har arbetat i företaget sedan
1983, först som målare och sedan 2006 som arbetsledare.
Bolaget rymmer idag drygt 140 anställda, med filialkontor i Västerås. På Västbergavägen 26 i Hägersten, söder om Stockholm, hittar du vårt huvudkontor. Bolagets moderna servicepark utgörs
idag av drygt 20 företagsbilar. Systerbolaget L. Örnmarks Målerifirma i Malmö AB ingår i koncernen med ytterligare 35 anställda.
Den ständiga jakten på nya utmaningar har skapat en målerifirma med en unik bredd – med allt
från en stark personlig serviceavdelning till att vi idag tar oss an stora nybyggnadsprojekt.

Yrkesstolthet - Kvalité - Engagemang
Självklart är vi stolt samarbetspartner till Larsson
Örnmark sedan många år!

Nyttan med Fog & Fönster
Funderar ni på att renovera era fönster? Kanske måste de rentav
bytas? Vi hjälper er gärna med en utvärdering, tillsammans hittar vi de bästa lösningarna – nytt eller renoverat.
Förr använde man kärnvirke av bästa kvalité när man byggde
fönster. Detta gör att renovering lönar sig betydligt oftare än
man tror, i synnerhet om man kombinerar den med energiglasning.
Fog & Fönster är ett modernt och samtidigt anrikt företag som
varit verksamt i över trettio år, lite av pionjärer i branschen. Vi
driver runt etthundra entreprenader per år och har massor av
goda referenser.
Våra ledord är yrkesstolthet, kvalité och engagemang och de orden präglar allt vi gör!
Välkommen in på www.fogen.se och läs mer eller kontakta oss
direkt på 08-771 77 55 eller på info@fogen.se.

En komplett
målerifirma
Vi har en gedigen kunskap, från arbetsledare till utövare, och en unik bredd av
såväl tjänster som uppdragsgivare. Vi
utför måleritjänster inom:
•

Traditionellt måleri

•

Kulturbevarande arbeten

•

Konservatorsarbeten

•

Dekorationsmåleri

•

Nybyggnadsmåleri

•

Rationell servicemålning

Med över 70 års erfarenhet har vi god
kompetens inom alla typer av uppdrag.
Våra målare, byggnadsantikvarier och
konservatorer är alla skickliga hantverkare
med goda kunskaper inom tidstypiskt
måleri, med känsla för estetik och form.
Vi utför även färgsättning med tillhörande
färg-undersökningar.
Bland våra uppdragsgivare finns allt från
statliga myndigheter och verk, större
och mindre företag, privatpersoner och
bostadsrättsföreningar till församlingar
och stiftelser. Vi utför general- och totalentreprenader inom renovering, om- och
tillbyggnad. Läs mer om våra referensjobb
på vår hemsida.
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Renovering och förädling av bostäder och lokaler

GOLV SERVICE AB

Plast • Linoleum • Fuktskador • Trägolv
Våtrum • Keramik • Golvslipning • Platon
08-668 29 97 • info@myhrbergs.se
www.myhrbergs.se

Välkommen till ett tryggt måleriföretag
med ett komplett och unikt utbud av måleritjänster!

Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma AB
Västbergavägen 26
126 30 HÄGERSTEN
Tel: 08-505 911 00
info@larsson-ornmark.se

Filialkontor Västerås
Retortgatan 6
Box 1141
721 28 VÄSTERÅS
Tel: 021-12 22 70
info.vasteras@larsson-ornmark.se

L. Örnmarks Målerifirma i Malmö AB (Systerbolag)
Stenyxegatan 21, lokal O
213 76 MALMÖ
Tel: 040-19 00 40

www.larsson-ornmark.se

Vi har tagit hand om kulturhistoriska byggnader sedan 1993

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11669 • www.jssverige.se

info@ornmarksmaleri.se

