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Sture Larssons Måleri är Gotlands äldsta måleriföretag.
Bolaget startades 1947 av målarmästare Sture Larsson
i Vallstena socken på Gotland. Sedan 1950-talet är
bolaget etablerat i Visby. Vi har hela Gotland som
arbetsfält, inklusive Gotska Sandön.
Vi utför alla i branschen förekommande arbetsuppgifter både ut- och invändigt, både renovering och nybyggnation. Äldre måleritekniker,
som pappspända tak, dekorationsmålning med
mera är några kunskaper som vi för över från

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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generation till generation. Vi utför även invändig
putsning av väggar, något som är väldigt vanligt här
på ön. Kvalitet, hög kompetens och pålitlighet är
kärnvärden som bidragit till vårt goda rykte.
Hansestaden Visby är med på UNESCOS:s världsarvslista, tillsammans med bland annat Egyptens
pyramider och Grand Canyon. Att arbeta med äldre
byggnader ställer extra höga krav på oss, vilket vi på
Sture Larssons Måleri gillar. Vi har erfarenheten som
krävs för att jobba i en världsarvsmiljö.

Vi ger ditt hem nytt liv!
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På Sture Larssons Måleri erbjuder vi ett brett
tjänsteutbud, som hela tiden utvecklas efter våra
kunders krav och behov.

DITT FÖRSTAVAL
PÅ GOTLAND

FÄRJELEDEN 7
VISBYBILCITY.SE

Våra varumärken

OM– OCH
NYBYGGNADSMÅLNING
Vi har lång erfarenhet av att måla om- och nybyggnadsprojekt.
Vi skräddarsyr våra team och är nyfikna på att, i samverkan
med dig som kund, prova nya arbetssätt och produkter för
att göra målningsprocessen ännu effektivare.
Det bästa är när vi kan komma in i ett tidigt skede, så att vi
kan säkerställa att det blir rätt team och att vår erfarenhet
kan tas tillvara i planeringen.

TOTALENTREPRENAD
När vi ska måla om ett trapphus får vi ofta frågan om vi kan byta armaturer för att
få rätt belysning i trapphuset. Det har under senare år även utökats till polering av
golv och trappor, utbyte av säkerhetsdörrar, montering av nya postfack med mera.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi leverera en helt ny upplevelse till
våra kunder. Även när vi målar om hemma hos en privatperson kan vi erbjuda lösningar
för nya kök, badrum, golv samt ändring av elinstallationer med mera.

DEKORATIONSMÅLNING
Många av våra uppdrag innebär att vi rör oss i kulturhistoriskt intressanta miljöer som i många fall är skyddsklassade. Värdefulla originalmålningar ställer krav på
lyhördhet och respekt.
Våra dekorationsmålare arbetar också mycket med trapphusrenoveringar. Där kan det gälla att återskapa snickeriernas ådringsmiljö, eller att ge nya säkerhetsdörrar en
känsla av gediget trä.
Våra dekorationsmålare vet hur man tar sig an de olika
uppgifterna de ställs inför. De vet vilka tekniker och material
som ska användas för att resultatet ska bli bra och hållbart.

FÖNSTERMÅLNING
Många byter fönster utan att tänka på alternativet fönsterrenovering. Faktum är att fönsterrenovering nästan alltid är bättre och mer ekonomiskt än fönsterbyte. Det är
även skonsammare mot fasaden, som vid en fönsterrenovering behåller sin ursprungliga karaktär. När vi gör en
fönsterrenovering kan vi även byta ut glas och rötskadade
detaljer. Vi renoverar även fönster på kulturbyggnader enligt gamla traditionella metoder.

TRAPPHUSMÅLNING
Funderar ni på att renovera trapphuset? Genom att färgsätta, måla om och renovera
ert trapphus på ett genomtänkt sätt skapas både trivsel och ett högre värde på fastigheten. Därmed blir också de enskilda bostadsrätterna mer värda.
Vid trapphusrenovering är det av stor vikt att titta på alla detaljer för att få ihop en
helhet. Våra projektledare har stor erfarenhet av att renovera och måla om trapphus.

ÄLDRE
MÅLERITEKNIKER
Vi är ett erkänt duktigt företag när det handlar om att
renovera kulturfastigheter. Mycket av den kunskap vi
använder varje dag har gått i arv. Några exempel är äldre
måleritekniker som pappspända tak och väggar samt linoljemålning.
Omfattande och avancerade renoveringsarbeten av kulturfastigheter har blivit något av vår specialitet. Att arbeta
med gamla produkter såsom linolja, kalkfärg, limfärg
och lumppapp tycker vi är fantastiskt!

EN FÖRETAGSKULTUR
BYGGD PÅ
YRKESSTOLTHET
Sture Larssons Måleri är ett anrikt företag.
Vi är kända för vår höga kompetens, pålitlighet samt att vi har många nöjda och återkommande kunder. Det här är inte någon
slump, utan det är ett resultat av den yrkesstolthet som finns hos våra anställda. Att
varje dag göra ett riktigt bra jobb ingår i all
personals DNA.

Passionen för sitt yrke, och för att driva Sture
Larssons Måleri framåt, har också skapat en
härlig lagkänsla. Vi trivs tillsammans under
arbetstid, men vi hittar även på roliga aktiviteter på fritiden. Vid sådana evenemang
välkomnar vi också våra pensionerade medarbetare, som är viktiga kulturbärare.

VI STÖTTAR
DEN LOKALA
UNGDOMSIDROTTEN
På Sture Larssons Måleri ser vi oss som
en god kraft i samhället som värnar om
Gotlands utveckling. Vi har därför valt att
sponsra ungdomsidrotten på vår ö. Till exempel
stöttar vi föreningar inom ishockey, innebandy
och fotboll. Med många, och långa, resor till
fastlandet kan vårt bidrag betyda mycket.

För oss är ungdomsidrott verkligen värt
att satsa på, ur flera perspektiv. Att röra på
sig ger en bättre hälsa och vi tror också att
idrott ökar gemenskapen bland ungdomar.
En teamkänsla helt enkelt, som hos oss på
Sture Larssons Måleri.

” En teamkänsla helt enkelt, som hos
oss på Sture Larssons Måleri.”

Adress
Box 1048
Hantverksgatan 7
621 21 Visby
Telefon
0498 -21 86 09
Filial
Färgerigatan 17
623 51 Hemse
Telefon
0498-21 86 09
E-post
info@sturelarssonsmaleri.se
Hemsida
www.sturelarssonsmaleri.se

Vi levererar våra tjänster över hela Gotland.

0705-68 53 64 • 020-36 40 40
www.specialrengoringar.se

Fasad- och taktvätt
Klottersanering
Avloppspolning
Soprumsrengöring
Ventilationsrengöring
Fågelskydd

Boka ett möte med oss för en genomgång
av din fastighet.

Ren silikatfärg till puts och sten. Från 1800-talets
historicism och 1900-talets funktionalism till nytt,
hållbart byggande. Andningsbar, matt och textural
färglösning till fasader.
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