
Din personliga målare 

www.evelinamaleri.se 

Evelina måleri är ett personligt måleriföretag 
med kvalité, kunskap och kunden i fokus 

 
 

 
Professionell målning och 

tapetsering 
 
 

Vi gillar nytänk och roliga ideér där vi 
tillsammans skapar en trivsam miljö  

För målning och tapetsering 

Evelina måleri 
Stenshult 375 

452 92 Uddevalla 
 

Tel: 0707-83 29 05 
 

info@evelinamaleri.se 
www.evelinamaleri.se 

 

Evelina måleri 

Ägs och drivs av Evelina Granholm som är utbildad 
målare. Evelina började sin måleriutbildning 2002, 
gesällprovet blev avlagt våren 2008. Genom åren har 
hon jobbat på flertal olika måleriföretag och kommit 
fram till att det är roligast att jobba mot privatkunder. 

Företaget utför jobb i Uddevalla med omnejd. Har du 
udda idéer angående färgsättning etc. så hjälper vi 
gärna till och löser uppdraget. Det är viktigt för oss att 
kunderna är nöjda över resultatet. 

Evelina måleri innehar Gesällbrev och F-skatt samt 
erbjuder ROT-avdrag, se hemsidan för mer 
information. 

Glöm inte bort att det finns möjligheter till ROT-avdrag 
där du bara betalar för halva arbetskostnaden! 



När du behöver en 
personlig målare! 
 
Evelina måleri är ett personligt måleriföretag 
med kvalité, kunskap och kunden i fokus. 
 
Vårt hantverk: 
 
• Kunden i fokus 
• Noggrannhet 
• Pålitlighet 
• Snabbhet 

Service och kvalitet! 

Professionell målning och tapetsering 

Tapetsering 
 

• En ny hemmamiljö? 
• Nya tapeter? 

 
Evelina måleri erbjuder tapetsering av rum, 
våtrum, fondväggar och trappväggar. 

Personaluthyrning 
 

• Personalförstärkningar vid stora uppdrag? 
• Arbetsledare för måleriarbeten? 
 
Evelina måleri kan med sina långa erfarenhet 
och bakgrund erbjuda andra måleri- och 
entreprenadföretag sin kunskap och 
erfarenhet. 

Fasadtvätt 
 

• Måla om fasaden? 
• Tvätta rent norrsidan? 
 
Vi hjälper dig som husägare att tvätta alt 
mögeltvätta din husfasad för att få fram den 
oftast nedsmutsade och mögelangripna 
ursprungsfärgen och du slipper en 
ommålning. 

Målning 
 

• Fräscha upp slitna ytor? 
• Ny färg ute och inne? 

 
Vi målar nytt och gammalt, väggar, tak, lister, 
dörrar, skåpstommar, furupanel och andra 
ytor som behöver färg.  

Exempel på kunduppdrag: 


