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I mer än 25 år har LP Måleri satt färg på valda delar av omvärlden, främst i Skåne. 
Dessutom har vi med åren byggt ut verksamheten med golvarbeten, fasadtvätt, klotter-
sanering och auktoriserat fönsterunderhåll samt köks- och badrumsmontering. 

LP Måleri är ett företag med anor och mycket gott rykte på marknaden. Såväl privat-
kunder i egna villor, radhus och bostadsrätter som professionella kunder inom nybygg-
nation och bland annat bostadsförvaltning finns bland våra nöjda uppdragsgivare.  
Ett antal exempel och referensobjekt finner du längre fram i denna broschyr. 

Vi har kompetens inom all form av måleri och tapetsering såsom nybyggnads-, repara-
tions- och ombyggnadsmåleri av bostäder och allmänna lokaler, villor, hyresfastigheter 
samt kontors- och industrilokaler invändigt såväl som utvändigt.

I dag finns vi lokaliserade på ett antal orter i södra och västra Skåne med sammanlagt 
ett 90-tal kunniga och hängivna medarbetare som gör sitt yttersta för att du som kund 
ska bli nöjd med vårt uppdrag.

LP Måleri – vi sätter färg på tillvaron…
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LP Måleri startades 1986 av bröderna Lars och Börje Persson. Företagets födelseort är 
Klippan men huvudkontoret finns sedan många år i Helsingborg och våra bägge lokal-
kontor finns numera i Ängelholm och Malmö. 

Redan 1997 samlades LP Måleri, Målningsteknik och Målerifirman Thure G. Antonsson  
under ett gemensamt moderbolag som heter Decauville Förvaltnings AB. Bolagen  
arbetar i ett koncernförhållande och från och med 2013 verkar alla tre målerifirmorna 
under ett och samma varumärke – LP Måleri.

Under åren har LP Måleri även varit verksamt utomlands, framför allt i Tyskland. I dag 
är företaget dock helt orienterat i Sverige igen, fortfarande med huvudkontor på Kärr-
gatan 1 i Helsingborg, i egna strategiskt belägna kontors- och lagerlokaler.

Tack vare etablering i såväl Ängelholm som Malmö kan vi upprätthålla högsta service-
grad även på dessa orter, samtidigt som vi alltid har nära till nya och gamla kunder i 
hela regionen. 

…och växer vidare i alla riktningar!
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I lokalerna på Kärrgatan 1 i Helsingborg finns vår samlade adminis-
tration, marknads- och kalkylavdelning. Funktioner som även servar 
LP Måleri i Ängelholm och Malmö. 

LP Måleri har en väl utbyggd serviceverksamhet även för lite mindre 
uppdrag. I Helsingborg har vi därför ett antal specialutrustade service-
bilar med personal som snabbt kan finnas på plats för uppdrag och 
förflytta sig smidigt mellan olika arbetsplatser.  

Vårt geografiska läge i Helsingborg gör att vi har nära till de flesta 
kunder, såväl norröver som söderut. Bland dessa kunder finns dels 
många privatpersoner men även bostadsrättsföreningar och kom-
munala förvaltningsbolag till exempel Riksbyggen, HSB och Crendo, 
samt byggbolag såsom Peab, Skanska, NCC, MVB, Byggmästar’n i 
Skåne, Veidekke, för att nämna några av våra beställare. 

Arbetsområdet för LP Måleri i Helsingborg sträcker sig i söder från 
Landskrona och upp till Ängelholm i norr samt österut bort mot 
Hässleholm.

Våra kunder tycker:
– LP Måleri är jättebra och har ordentliga resurser, kommenterar  
Mikael Tomasson på NCC i Helsingborg. Vid arbetet med kvarteret Ella 
här i stan var de både smidiga, agerade direkt och satte in mer personal 
efter behov.

– Vi använder LP Måleri för uppdrag i lägenheter, villor och industri-
lokaler – alltid med kvalificerat resultat i rätt tid, berättar Leo Zecevic 
på Peab. Senaste var ett större bostadsprojekt i Landskrona och 12 volym-
butiker på ett handelsområde i Ängelholm.
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Under 1992 köpte LP Måleri företaget Målningsteknik i Ängelholm AB 
för att stärka sin position i Ängelholm och på Bjärehalvön. Företaget 
har funnits i Ängelholm sedan 50-talet och har på ett förtjänstfullt 
sätt utvecklats från 8 personer 1992 till i dagsläget 20 personer. 

LP Måleri i Ängelholm (före detta Målningsteknik) har sina kontors- 
och lagerlokaler på Metallgatan 17 i Ängelholm. Arbetsuppgifterna 
varierar från nyproduktion och lägenhetsrenoveringar till service- 
arbeten efter brand- och vattenskador. Våra kunder i Ängelholms- 
trakten och på Bjärehalvön omfattas av såväl privatkunder som  
professionella förvaltare och byggföretag av olika storlekar.

För små och akuta arbeten finns en väl utbyggd service-verksamhet 
även i Ängelholm med fem servicebilar som opererar över hela  
arbetsområdet. Förutom Ängelholm och Bjärehalvön arbetar vi även 
i södra delarna av Halland upp till och med Halmstad. 

Våra kunder tycker:
– Lysande resultat, något annat kan inte sägas om Målningsteknik  
(numera LP Måleri i Ängelholm), kommenterar Frank Edström på 
Skanska. Vi färdigställde nyligen 50 villor i Viken som blev jättebra. Det 
är ju målarnas resultat som kunden ser, så därför blir det givetvis väl-
digt viktigt för oss. De håller alltid utlovade tider och utlovad kvalitet. 
Det kommer att bli fler uppdrag för dem!
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Under 1997 köpte LP Måleri den gamla anrika Målerifirman Thure G. 
Antonsson AB med över 100-åriga anor, för att få en etablering i 
Malmö. 

Företaget bedriver sin verksamhet från kontors- och lagerlokaler 
med adress Husie Boställe i Malmö. Kontoret är strategiskt placerat 
mellan yttre- och inre Ringvägen och med möjlighet att effektivt nå 
olika områden i Malmö. Från denna lokalisering finns även den stora 
fördelen att snabbt nå Lund som ju är en förväntad tillväxtregion. 

LP Måleri i Malmö sysselsätter för närvarande åtta personer och 
har stark inriktning mot mindre objekt och serviceverksamhet med 
specialutrustade servicebilar med målare som tar hand om enstaka 
rum, brand- och inbrottsskador och mindre reparationer.

Våra kunder tycker:
– Vi är verkligen nöjda med Antonssons Måleri! (numera LP Måleri i 
Malmö). De gör både badrumsrenoveringar och målar hela lägenheter 
åt oss, berättar Mattis Ekholst på VVS & Kakeltjänst i Malmö. De  
kommer alltid vid avtalad tid och gör jättebra jobb. Vi använder bara 
LP numera.

– Jag är så positivt överraskad av LP Måleri, avslöjar Peter Mertel på 
NCC. Det är annars ofta så att måleribiten är den vi har mest problem 
med. Men detta gäller inte LP – de håller alltid vad de lovar och mer 
därtill. Mycket god kvalitet, flexibilitet och service på alla deras jobb!
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Inom LP Måleri finns även en speciell avdelning för fasadarbeten.  
Inriktningen är i första hand mot tak- och fasadtvättning samt klotter- 
sanering. Till sin hjälp har vår kunniga personal inom fasadverksam-
heten ett antal mobila tvättanläggningar med hög kapacitet och 
hetvattenfunktion. 

Tillsammans med våra leverantörer av miljövänliga produkter har vi 
tillägnat oss kompetens för att med vår specialutrustning skonsamt 
ta bort alla typer av klotter. Vi utför även klotterskydd i förebyggande 
syfte.

Vi har under flera år arbetat med tekniskt fönsterunderhåll. I äldre 
fastigheter är ofta virket i fönstren av en kvalitet som knappast går 
att uppbringa idag. Då är det en god och lönsam investering att 
renovera de befintliga i stället för att byta till nya fönster. Vi åtar 
oss även att byta ut befintligt glas till energi- och bullerdämpande 
isolerglas med garanti.

Våra kunder tycker:
– LP Måleri gör ett fantastiskt bra jobb. Vi använder dem främst för 
fasadrengöringar och klottersanering, berättar Margareta Rosäll på 
Kärnfastigheter. De påbörjar alltid sina uppdrag inom överenskommen 
tid och är snabbt klara. Är det något akut eller känsligt uppdrag tar de 
ofta tag i projektet omedelbart!
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Vi kan erbjuda helheten när det ska monteras kök eller bad. Allt från 
golv till tak vad gäller utrivning, golvläggning, plattsättning, målning, 
montering av kök med mera. Vi har även nära kontakt med elektriker 
och rörmokare i de fall det krävs.

Under 2010 utökades LP Måleris verksamhet med montering av kök. 
Tanken är att tillsammans med olika köksleverantörer erbjuda våra 
kunder ett helhetskoncept där företagets kompetens och resurser på 
ytskiktsrenovering samordnas med köksmontaget. På så sätt möjlig-
görs en kvalitetsprodukt med kort leveranstid och där hela arbetet 
sker i ett flöde med mindre besvär för dig som kund i samband med 
arbetet. 

Vi kan även ombesörja renovering av våtutrymmen samt golv- 
läggningsarbeten inom följande områden:

• Plastmattor  • Väggmattor i plast
• Linoleummattor • Kakel
• Parkett  • Klinker
• Laminatgolv  • Slipning och behandling av trägolv

Våra kunder tycker:
– Vi är oerhört nöjda med LP Måleri, berättar Gösta Hultgren i Båstad. 
Vi har just renoverat vår villa och LP la nya golv i hela huset och bytte 
ut ett komplett kök åt oss. El och VVS tog LP in underleverantörer till 
som de också hanterade. De är smidiga och trevliga att ha och göra 
med, allt fungerade perfekt!
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LP Måleri i Helsingborg, Ängelholm och Malmö har tillsammans med LP Fasad 
och LP Interiör ett mycket stort antal framgångsrikt genomförda projekt under 
åren. Vi vill med stolthet visa på ett mindre urval för att visa företagets stora 
bredd och höga kunskapsnivå. 

Självklart välkomnar vi gärna både följdfrågor och idédiskussioner kring dina 
kommande projekt samt lämnar gärna offert på dessa. Kontakta oss på ditt  
närmaste LP-kontor för en ingående diskussion. Kontaktuppgifter till oss finner 
du på baksidan av denna broschyr.

Ett urval av genomförda uppdrag

      Kvarteret Ella 

i Helsingborg. Elva höghus där vi målar balkongfronter, panel, fönster och dörrar 
samt all plåt på taken. Jobbet utförs för Helsingborgshem som underentreprenad 
till NCC.

      E4 Terminalen

ligger utmed Europaväg 4 vid Helsingborg Norra. In- samt utvändig målning av 
lager, kontor och omklädningsrum. Underentreprenad till Olofsson Bygg.

      Landskrona kraftvärmeverk

Arbetet utfört för Landskrona kommun. Invändig målning av kontor, gemensamma 
utrymmen och processhallar. Underentreprenad till Peab.

      Bostadsrättföreningen Skogsfrun

där LP Måleri hade totalentreprenad för HSB, vilket omfattade utvändig målning 
av radhus, fönster, garage och förråd.

      Globex

ligger intill E4-terminalen. Även här handlar det om lager, kontor och omkläd-
ningsrum. Invändig målning. Underentreprenad till Peab.

      Kriminalvårdshuset (häktet)

i Helsingborg. In- och utvändig målning. 120 celler i två plan, administrationsdel 
i två plan. Underentreprenad till Peab. Byggherre är Norrporten.

      Gustavslund

i Helsingborg. Villor och radhus som byggts i etapper. Senaste etappen var på elva 
radhus i två plan. In- och utvändig målning. Underentreprenad till NCC.

      Kvarteret Spanien 

i Helsingborg. Utvändig målning av putsad fasad samt all plåtmålning.  
Underentreprenad till NCC. Byggherre är Wihlborgs fastigheter.
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Ett aktivt och ansvarsfullt miljöarbete blir allt viktigare för vår ge-
mensamma miljö. Vår miljöpåverkan minimeras till nytta för såväl 
oss själva, dig och kommande generationer.

Vi på LP Måleri arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete och 
därmed förebygga och minska föroreningarna i vår miljö. Vi ska 
ständigt lära oss mer om det naturliga kretsloppet, så att kommande 
generationer kan dela på de resurser som finns. Vi ska arbeta med 
helheten där människan, naturen och miljön är en del av vår vision.

Vi jobbar med ständiga förbättringar och tack vare vårt certifierade 
miljöledningssystem, ISO 14001, säkerställer vi att företaget jobbar 
aktivt för att ta ansvar för miljön i allt det vi gör.

Även vår arbetsmiljö är oerhört viktig för oss alla i företaget. Ett  
certifierat ledningssystem, Arbetsmiljö OHSAS 18001 för hälsa och 
säkerhet, visar engagemang för de anställda och att deras arbetsmiljö 
kommer i första rummet. Med ett certifierat ledningssystem kan 
också kunder och ledning känna sig trygga att lagkrav hanteras och 
efterlevs på ett effektivt sätt.

Vår gemensamma miljö
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EL-TELE-DATA-SÄKERHET

042-12 06 70
Elbolaget Syd i Helsingborg AB

Muskötgatan 25, 254 66 Helsingborg
www.elbolagetsyd.se 0431-44 25 00 • www.fribrocksbil.se

Stort begagnat lager med hög kvalitet, personbilar som Lätta Last.
Erbjuder även hyrköp på Lätta Last.

Helsingborg 042 29 85 00  •  Landskrona 0418 40 36 00
Åstorp 042 29 85 01 • www.all-elektro.se

Gravörgatan 15 • 253 60 Ramlösa
Tel: 042-29 80 55 • www.arbetsskyddab.se 

Vi renoverar och lackerar köksluckor, innerdörrar, möbler m.m.  
Dessutom säljer vi kompletta kök, utbytesluckor, bänkskivor,  

vitvaror handtag och beslag.

Skåpservice i Helsingborg AB  •  Tel: 042-298421  •  www.skapservice.se

framtiden är här!

Målningsutrustning för proffesionell lackering

smekano absälggatan 2252 30 helsingborgtel.042-380 380www.smekano.se

Certifieringar och medlemskap...

Nöjd-Kund-Garanti
Att köpa måleri från LP Måleri har blivit ännu tryggare. 
Målaremästarna, där vi är medlemmar, har nämligen 
infört en Nöjd-Kund-garanti som innebär att du har en 
extra garanti i två år på utfört arbete.

I och med tillkomsten av Nöjd-Kund-Garanti tillförsäkras 
konsumenterna:

• Två års garanti på utfört arbete

• Opartisk besiktning

• Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opar- 
 tiska besiktningen, blir tillrättade av respektive medlems- 
 företag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Ett stort tack till våra samarbetspartners! 
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Fasad I Interiör
Betong I Golv
Sto har produktlösningar för din
fastighet, både in- och utvändigt.

Sto Scandinavia AB
Telefon 020-37 71 00 
www.sto.se

Har du problem med klotter 
och/eller föroreningar?

Då vill vi vara det självklara valet för dig!

www.trion.se018-15 61 90

ÄNGELHOLM: Transportgatan 8. Telefon: 0431-171 60. 
HELSINGBORG: Landskronavägen 14. Telefon: 042-12 60 70.
Öppet: Vard 7–18. Lör 9.30–13.30. www.nordsjoidedesign.se
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Mazars SET i Nordvästra Skåne består av cirka 40 personer  
och finns i Helsingborg, Höganäs och Båstad.

Järnvägsgatan 7, 252 24 Helsingborg. helsingborg@mazars.se  042-37 19 00

www.mazars.se

Mazars SET  
– en lokal partner  

på en global marknad

För att vi kan...

Ängelholmsvägen 10

254 42 Helsingborg

042-19 84 90

Vard 07.00-18.00

Lörd 10.00-14.00

www.fargotapethelsingborg.se

Färg & Tapet i Hbg AB

Proffs när det gäller Högtryckstvättar,
Industridammsugare, Sop & Skurmaskiner

Besök vår butik på Muskötgatan 4 i Helsingborg
Tel: 042-323460 • www.htcab.com

...viktiga för oss och för dig!

Vi är ISO certifierade
Tre viktiga värdebegrepp för LP Måleri är ”kvalitet, yttre 
miljö och arbetsmiljö”. Därför påbörjades 2009 ett arbete 
att utveckla ett ledningssystem med målsättningen att 
certifiera verksamheten enligt ISO. Under 2011 certifie-
rades LP Måleri, Målningsteknik och Antonsson i kvalitet 
enligt ISO 9001: 2008, i yttre miljö enligt ISO 14001: 2007 
och i arbetsmiljö enligt OHSAS 18001. Ambitionen är 
att vi i vår verksamhet skall arbeta med målsättningen 
”ständig förbättring”. 

Ett stort tack till våra samarbetspartners! 
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Helsingborg • Ängelholm • Malmö

Kärrgatan 1, 252 30 Helsingborg, telefon 042-19 41 50
Metallgatan 17B, 262 72 Ängelholm, telefon 0431-125 50

Husie Boställe, 212 91 Malmö, telefon 040-92 22 55

E-post: office@lpmaleri.se
Hemsida: www.lpmaleri.se


