
 

 
"… skapa färgstarka upplevelser där 

människor lever, jobbar och 

är... ” 
Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Annelie Borg och har jobbat här i 7 år. Nu arbetar jag i vårt 

färglaboratorium på metallsidan. Jag jobbar med kulörer, special-

produkter och testar saker. Vi arbetar främst med stora industrikunder. 

Ett projekt börjar ofta med att en kund ringer och ber oss ta fram en 

specialprodukt. Vissa av våra projekt går snabbt, andra kan pågå i två år 

innan det är klart.  

På g just nu: 

Just nu håller vi på att ta fram förslag på en kulör till en offentlig plats i 

Stockholm. Vi har hållit på en månad och det stannar inte där, arbetet 

kommer att fortgå länge. Sedan jobbar vi med att ta fram många andra olika kulörer och lösningar till 

flera stora kunder, så man kan verkligen säga att vi arbetar för att skapa färgstarka upplevelser där 

människor lever, jobbar och är! 

Bäst 2015 

Det bästa är att jag lär mig något nytt varje dag. Det är väl det som gör mitt arbete så roligt, att jag 

aldrig blir fullärd utan hela tiden får tänka i nya banor. Det finns mycket samlad kunskap här som lärs 

ut, och vi för vidare den till varandra.  

Fokus 2016  

Det är svårt att säga. Visst kommer det in planerade jobb till oss men oftast är det korta projekt från 

ena dagen till den andra, eller kulörer som kunderna vill ha fram på kanske fem dagar. Allt går fort 

inne hos oss, det är verkligen snabba puckar. Men jag vet att det är en massa roliga kulörer och 

projekt på väg in, så det ser jag verkligen fram emot!  

Det här gillar jag att göra när jag är ledig: 

Jag gillar allt med vatten; vara i skärgården, åka båt, dyka och fiska. Vi brukar åka upp till Melöj i 

Norge och fiska. Där får vi torsk, makrill, sej och lubb. Och så är jag begeistrad över alla stora fartyg 

som finns där, dem följer jag gärna med min GPS. Sedan har jag nog Sveriges sämsta lokalsinne, jag 

hittar verkligen ingenstans utan att använda min GPS när jag är ute på stan… Men när jag dyker är 

det tvärt om, då har jag världens bästa lokalsinne. Jag har nog varit sjöjungfru...  
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