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Grønvaldt’s Malerfirma
klarer alle opgaver

I sit nye værksted
maler og renoverer
Pia Grønvaldt
gamle møbler og
havemøbler.

Med 20 års erfaring som malersvend
med i bagagen startede Pia Vedel
Grønvaldt sit eget malerfirma på privatadressen på Følvigvej ved Roslev
for et år siden. Mere præcist den 1.
februar 2013 og springet til at blive
selvstændig har hun aldrig fortrudt.
- Med mange års erfaring som
malersvend følte jeg, at tiden var
inde til at starte for mig selv. Og
det er gået rigtig godt. Jeg har ordrebogen fyldt godt op, og jeg har
både erhverv og private i kundekartoteket, siger hun.
Selv om Pia Grønvaldt stadig
kører firmaet ene mand, klarer
hun også store opgaver, for hun
har et stort netværk at trække på.
- Hvis en opgave bliver for
stor til, at jeg kan klare den
alene, så tager jeg folk ind
til opgaverne. Så ingen opgave er for stor, og jeg har
således også haft større opgaver for erhvervskunder.
Pia Grønvaldt håndterer alle former for maleropgaver både inde og
ude. Og som farvekonsulent lægger hun gerne
en farveplan sammen
med kunden, der således får en god rådgivning.

- Jeg går meget op i at vælge og sammensætte de rigtige farver til kunderne. For det er vigtigt, at de farver, man
vælger, passer til både husets stil og
indretning. Derudover kan jeg også
rådgive om og udføre dekorationer og
tapetsering, hvis man eksempelvis ønsker en dekoration eller en tapetseret
væg, som er meget moderne lige nu,
forklarer hun.
Pia Grønvaldt har netop fået indrettet et værksted, og det har sat gang en
ny niche i firmaet. For udover almindeligt malerarbejde, så tilbyder Pia Grønvaldt også at male og renovere gamle
møbler. En anden opgave, som hun gerne kaster sig over, er havemøbler.
- Hvis ikke man selv ønsker at bringe havemøblerne til mig, så tilbyder jeg
at køre ud og hente havemøblerne hos
kunder, der gerne vil have frisket deres
havemøbler op enten med maling eller
olie, siger hun.
Udover klargørelse af havemøbler er
det også ved at være tid til renovering

‘‘

og istandsættelse af udvendigt træværk – eksempelvis vinduer. Og sommerhusejerne er allerede begyndt at
melde sig på banen, for sommerhusene skal jo gerne stå klar til den nye sæson, der nærmer sig.
- Her skal man huske, at håndværkerfradraget i år også gælder renovering af sommerhuse, og det er der
mange sommerhusejere, der har fået
øjnene op for, forklarer Pia Grønvaldt.
Håndværkerfradraget betyder, at
alle voksne medlemmer i en husstand
- også hjemmeboende børn over 18
år – kan få 15.000 kroner hver i fradrag. Beløbet man kan trække fra er
arbejdsløn, og man kan kun bruge fradraget et sted.
- Så benytter man sit fulde fradrag i
sommerhuset, kan man ikke også samme år få et fradrag i sin private bolig.
Men man må gerne dele fradraget op,
og benytte det halve beløb i sommerhuset og resten på privatadressen, forklarer Pia Grønvaldt.

Jeg går meget op i at vælge og sammensætte
de rigtige farver til kunderne. For det er vigtigt,
at de farver, man vælger, passer til både husets stil
og indretning.
Indehaver Pia Grønvaldt

