
Läs mer om SPEF och dina möjligheter att bli ännu bättre

www.spef.org
Kontaktperson: Johan Onno, vd SPEF

Tel. 0704-66 81 04,  E-post: johan@spef.org

Så till slut, om du jobbar i ett företag som är medlem i 
SPEF – branschföreningen för murat och putsat byggande. 

- Då kan du vara stolt!

Stolt hantverkare 
- seriöst företag!

OM SPEF

SPEF, är den rikstäckande branschorgani-
sationen för murat och putsat byggande. 
Föreningen grundades 1966 och har runt 
90 medlemsföretag över hela landet som 
utgörs av entreprenörer, leverantörer och 
intressenter. Verksamheterna utför puts- 
och murningsarbeten eller levererar ma-
terial och utrustning för murat och putsat.

Föreningens ändamål
SPEF ska tillvarata medlemmarnas intres-
sen och främja fri företagsamhet med 
sunda former för affärsuppgörelser. Vidare 
skall organisationen verka för branschens 
fortbestånd och för dess vidareutveckling 
i tekniskt och kvalitativt avseende. 

Publikationer
SPEF tar kontinuerligt fram publikationer 
och hjälpmedel för kunder och med-
lemsföretag. Som t.ex ”Puts & Plåt” som 

beskriver hur plåtarbeten ska utföras 
för att säkerställa en tät fasad samt den 
grundläggande handboken ”Rätt murat 
och putsat”.

SPEF -    
TRYGGHET FÖR DIG 
Om företaget som du är anställd i har valt 
att vara medlem i SPEF. Då innebär det att 
du har en arbetsgivare som är seriös och 
där du kan vara stolt över att arbeta!

Vad innebär det för dig rent konkret?
Bland annat så innebär det att ditt företag 
tar ansvar för dig och din arbetsmiljö. 
Jobbar aktivt för att fler ska välja murning 
i sin gymnasieutbildning och för att bran-
schen (murat och putsat) ska växa.  Vidare 
arbetar vi för att fler ska bygga murade 
och putsade fasader, så att vi i branschen, 
du och dina kollegor har jobb i framtiden.

Stolt hantverkare - 
seriöst företag!
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Kulturhantverksstipendiet
Är du murare kan även söka ett stipen-
dium i SPEF som heter Kulturhantverksti-
pendiet. Det innebär i korthet att du får 
chansen att under två veckor utvecklas 
inom yrket på en annan arbetsplats, hos 
ett annat företag och göra arbetsmoment 
som du kanske inte kunde sedan tidigare. 
Allt betalas via stipendiet. Läs mer på: 
www.kulturhantverksstipendiet.se

VÄLJ MURNING
Nya murare – kompetens till  
branschen
SPEF har byggt upp ett lärarnätverk runt 
om i landet. När eleverna på gymnasie-
skolorna gör sina val så är SPEF och med-
lemsföretagen på plats och informerar 
om muraryrket och varför de ska välja 
inriktning murning.

MÖTESPLATS OCH  
NÄTVERK
Årets Fasad och Fasadforum
För att visa hur viktigt det är att bygga 
bra fasader så har SPEF bland annat in-
stiftat ett pris – Årets Fasad som delas ut 
varje år på Fasadforum. 

Fasadforum är en konferens som inträf-
far i november varje år och som samlar 
alla som är intresserade av fasader dvs 
arkitekter, byggherrar, studenter, murare, 
entreprenörer, leverantörer och återför-
säljare. Dessutom träffas alla SPEF-företag 
i maj för ett årsmöte.

ARBETSMILJÖ
Din hälsa är viktig! 
Därför försöker SPEF att ligga i fram-
kant och samarbeta med andra för att ta 
fram de senaste rönen kring till exempel 
kvartsdamm och hur vi kan förhindra 
olyckor och förslitning. Företagen i SPEF 
är aktiva i detta arbete och tar genom sitt 
medlemskap i SPEF och även i Sveriges 
Byggindustrier, ansvar för att medarbe-
tarna ska må bra hela livet.

Trygghet
Du som arbetar i ett SPEF företag, arbe-
tar under ett kollektivavtal och kan därför 
känna dig trygg. 

• Fasta spelregler som gjorts upp av parterna 
– arbetsgivarorganisationerna och Byggnads.

• Alla anställda omfattas av ett bra försäk-
ringsskydd som parterna har kommit överens 
om.

• Konkurrens på lika villkor genom att löner 
och anställningsvillkor regleras. De flesta 
arbetsgivare anser att det är en fördel att 
slippa konkurrera med dåliga villkor för per-
sonalen.

• Klara regler för hur konflikter på arbets-
marknaden ska lösas. Tack vare kollektivav-
talet har vi i Sverige få störningar på arbets-
marknaden.

UTBILDNING 
CFE
Du får som anställd i ett SPEF-företag en 
digital utbildning som är unik för SPEF-
anställda. Den kallas CFE - Certifierad 
Fasadentreprenör vilken görs digitalt, 
dvs när det passar dig. Tanken är att alla 
hantverkare i SPEF-företag ska ha minst 
samma kunskapsnivå i yrket.

Murning och Putsning Klass 1
En 3-dagars lärarledd utbildning som 
syftar till att ge deltagarna kunskaper att 
leda och övervaka murningsarbeten och 
riktar sig framförallt till arbetsledare.

Gesäll- och Mästarbrev
Muraryrket är ett yrke att vara stolt över 
och det är ett av världens äldsta yrken! 
Ett sätt att ytterligare stärka ditt cv och 
dina möjligheter att utvecklas i din roll 

som murare är att söka Gesäll- och så 
småningom kanske även Mästarbrev. Det 
är inte svårt men kräver lite engagemang 
från din sida, vill du veta mer om hur du 
gör så prata med din chef eller läs mer 
här: www.spef.org/kompetensutveckling
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