Målerifaktas Nyhetsbrev nr 1, Februari 2012
HEJ!
Du läser just nu Målerifaktas första nyhetsbrev. På det här sättet vill vi skapa en ny kanal för att nå dig med information och
nyheter och ge dig en chans att på så sätt bli mer delaktig i verksamheten. Målerifaktas mål är att erbjuda branschens företag
och medarbetare en heltäckande service.
Nyhetsbrevet kommer att utvecklas efter hand och planeras utkomma 3 gånger per år. För att ta del av kommande
nyhetsbrev behöver du anmäla dig via vår hemsida. Anmälanfunktionen läggs upp inom kort.

Målerifaktas kundenkät 2011

Kompetens och ackordsräkning viktigast
För att ytterligare förbättra vår tjänst är det viktigt att vi får veta vad måleriföretag
och målare tycker i olika frågor. Under 2011 genomförde vi därför en kundundersökning. 300 måleriföretag och 300 målare, intervjuades per telefon. De punkter
som intervjupersonerna ansåg viktigast för Målerifakta att förbättra var:
Personalens kompetens - Ackordsräkningen - Kommunikationen
Läs mer om undersökningen och våra planerade åtgärder >>

Jobba när du vill - var du vill!
Målerifakta har successivt utökat tjänsterna på webbplatsen. Vi hoppas att fler
ska arbeta på webben, än i mätapplikationen. Fördelarna för dig är stora.





Du kan nyttja tjänsterna var du än befinner dig.
Du blir oberoende. Behovet av PC med speciell programvara
försvinner. Du kan använda din ”smarta” mobil, läsplatta, Mac eller PC.
Funktionerna i ”Arbeta på webben” är enklare att utföra.
Du kan såklart även jobba när du vill. Webbplatsen är alltid öppen.

Mer om våra tjänster och om att ”Arbeta på webben” hittar du här >>

Målerifakta planerar för certifiering
Målerifakta planerar att under våren 2012 certifieras enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
Certifieringen kommer att leda till att vi får ett effektivt ledningssystem, med ordning och reda i dokument
och rutiner. Vi kommer att se uppföljning och avvikelser som ett förbättringsverktyg samt förbinder oss att
ständigt arbeta för att bli bättre.
För att få fram arbetsmetoder med hög kvalitet har vi skapat en fokusgrupp, bestående av flera måleriföretag. Målet är att ta fram en arbetsmodell som kan användas av företagen och stå som förebild för hela
branschen, vilket ska leda till färre fel samt att felen inte upprepas.

Nyheter i korthet
Ny ackordsräkning
Vill du ha din ackordsräkning i mobilen? Vi planerar för en funktion där du kan få delar av ackordsräkningen i form av SMS.
Mätningsavgiften sänks igen
Målerifakta fortsätter på den inslagna vägen – mätningsavgiften sänks från 1.85% till 1.75%.
Mätningen har under 2011 ökat kraftigt i delar av Sverige
Målerifakta nyanställer därför på flertalet orter i Sverige. Dessutom öppnar vi ett nytt kontor i Kiruna under 2012.
Kursverksamhet
Under januari och februari hålls fem kalkylkurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hela vårt kursutbud finner du här >>
www.malerifakta.se
Har du frågor angående nyhetsbrevet, kontakta webbmaster@malerifakta.se. Ansvarig utgivare: Thomas Andersson

