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Sju anledningar
att välja Miljönären
i sommar

Så bra när Miljönären valde färgen

Bra fart i Örebro
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Nya spännande
produkter
Vilken fantastisk vinter
det har varit. Men nu ser
vi fram emot den värmande vårsolen, ljusare dagar
samt spännande produkter och tjänster.
Tillsammans med alla pågående projekt ska årets målsättningar och utvecklingssatsningar implementeras för att
på bästa sätt möta marknadens
efterfrågan som vi både tror och
hoppas på.
Några målsättningar för oss
är att erbjuda och marknadsföra våra mer nischade produkter.
I takt med utvecklingen, på
framför allt materialsidan vill vi
på Miljönären visa vilka möjligheter det finns på ytskiktssidan
när det gäller tjänster i utsatta
miljöer och ytskikt, som kräver
bra kvalitet för höga krav och
lång livslängd.
Inför sommarsäsongen är det
framför allt fönsterrenovering,
plåttaksmålning och renovering
av putsfasader som står närmast
på agendan. Det är tjänster som
vi arbetat med under många år
när det gäller erfarenhet, samarbete med beprövat material
samt utvecklade utförandemetoder som uppnår hög kvalitet och livslängd.
Vi kommer marknadsföra
och lansera nya ytskiktsmaterial
som effektivt löser problem som
mögel, kondens, buller, brand
och asbest. Det är spännande
och kostnadseffektiva lösningar
för både industrin, proffskunder
och privatsidan.
Även på golvsidan har vi specialiserat oss på utförandemetoder
i utsatta miljöer inom både den
offentliga och privata marknaden.
Ett exempel är nya sportgolv
i gymnastiksalar i samarbete
med erfarna leverantörer där
det även går att kombinera med
akustikmålning.
Det här är några exempel på
vad vi inom Miljönären hoppas
att ni som kunder och samarbetspartners ska få möjlighet
att ta del av under 2018.
Finns det intresse, behov eller
om man bara är nyfiken på vårt
produktsortiment. Tveka inte
att ta kontakt med oss. Vi hjälper eller förklarar mer utförligt
hur dessa utförandemetoder
går till.
Andreas Söderqvist
VD, Miljönärenkoncernen
070-746 59 57
andreas.soderqvist@
miljonaren.se

Miljonären rustar nu inför en intensiv sommarsäsong. Och det finns flera anledningar att anlita Miljönären i sommar.

Sju anledningar till att
välja Miljönären i sommar
I höst gick det anrika IK Brage upp till superettan i fotboll. Det blev stort jubel i
Borlänge och nu signalerar klubbens ordförande, Ulf Aronson, om nya tider och
nya förutsättningar för sponsring. Tanken är att både näringsliv och klubben blir
vinnare. Intressant för bland annat Miljönären, som är en av Brages sponsorer.
Jan Stenström, som är en rutinerad och uppskattad produktionschef inom Miljönärens
måleridel, har fått i uppdrag
att förklara varför det är fördelaktigt för kunden att välja
Miljönären inför sommarhalvårets måleribeställningar.
Han fastnade för följande
områden som gör att Miljönären sticker ut på marknaden:
1 Planering
”Detta är ett område som vi
prioriterar högt. Det måste
vara ordning och reda i verksamheten. Vi har fasta rutiner
så att varje kontor alltid kan
svara på frågor som: När – Hur
lång tid – Bemanning – yttre
omständigheter som väder
och vind.
Jag tror att vi på Miljönären
ligger i framkant inom branschen när det handlar om att
planera och organisera uppdragen. Samtliga projektledare
är skolade i vår speciella planeringsprocess.”

Organisation
”Det här området är starkt
sammanflätat med planeringsarbetet. Vi har en stor och väl
fungerande organisation vilket bidrar till att vi klarar av
att också genomföra det som
planerats.
2

Här är Miljönären en trygg utförare, vilket vi är stolta över.”

erbjuder riktigt bra färger
anpassade för putsfasader.”

3 Rätt målare
”För oss är det viktigt att alltid ha rätt person på rätt plats.
Vissa av våra målare trivs och
fungerar bättre med privatkunder. Andra vill jobba mot
företag eller bostadsrättsföreningar. Här är det självklart
att möta uppdraget med rätt
målare. Det kan bli möjligt tack
vare vår stora organisation.”

6 Plåtmålning
”Runt om i Dalarna finns
många plåttak som behöver
målas. Men det är inte lätt.
Är det något som är kvalitetskritiskt så är det plåttak. Inför varje uppdrag måste man
göra besiktning för att finna
rätt metod för rengöring, rätt
färgmaterial till olika plåtar,
utforska när plåten är tillverkad och på vilket sätt. Hur
sitter den befintliga färgen
som ska tas bort?
Vi har den kunskapen och
den maskinpark som behövs.
Men vi nöjer oss inte med det,
utan utbildar regelbundet våra
medarbetare så att de hänger
med i den tekniska utvecklingen inom det här området.”

4 Kunskap och rådgivning
”Inför varje uppdrag kan vi ge
råd om vilken typ av färg som
är bäst för den aktuella fastigheten. Givetvis är det kundens
önskemål som gäller, men ofta
blir det uppskattat om vi kommer med bra förslag.
Här betyder det mycket att
vi har utbildade målare som
är uppdaterade med de senaste produkterna och arbetsmetoderna.”
5 Putsfasader
”Inom Miljönären är vi stolta
över vår kunskap att måla putsfasader. Många av våra kunder
har blivit nöjda och vi ligger i
framkant inom det här området.
En anledning till detta är
att vi har ett bra samarbete
med leverantören Keim, som

7 Fönsterrenovering
”För oss är det självklart att renovera fönstren istället för att
bara byta dem. Ett renoverat
fönster behåller fastighetens
själ och vi möter ständigt så
många nöjda kunder som är
tacksamma för att de renoverade istället för att byta ut sina
fönster. Dessutom är det mycket
billigare. Vi har duktiga fönsterrenoverare som utgår från
Falun, Örebro och Rättvik.”

Bostadsmåleri som
gav extra energi
Det är med stort engagemang som Miljönärens
målare i vinter medverkat i bygget av åtta parhus i Borlänge, som ingår
i Skanskas bostadskoncept BoKlok.
– Det innebär automatiskt extra positiv energi
att få arbeta med en nyproduktion, säger Kai
Kinnunen, projektledare
för måleri i Borlänge.
Nyproduktion av bostäder är
alltid något extra för en målare.
Ett exempel på det är BoKlokbygget i Borlänge där entreprenören Anebyhusgruppen
gav Miljönären i uppdrag att
utföra måleriet.
– De kanske såg vår kapacitet och storlek inom det här
området. Nu går arbetet riktigt
smidigt, säger Kai Kinnunen
och tänker på målarna Stefan
Nilsson och Joakim Andersson
som utför den invändiga målningen.
Kai Kinnunen fortsätter:
– Vi har förhoppningar om
att få fler liknande uppdrag
av Anebyhusgruppen om det

Stefan Nilsson och Joakim Andersson målar bostäder inom ramen för BoKlok-bygget i Borlänge

planeras fler BoKlok-byggnationer i områden där vi finns.
Per Modig, som är projektledare på Anebyhusgruppen,
är nöjd och hakar samtidigt på

Kai Kinnunens tankar:
– Vi har fått positiva signaler
från Borlänge och jag är nöjd
med det arbete som Miljönären nu gör. Visst kan det bli

så att vi kontaktar Miljönären om det blir aktuellt för
liknande projekt där Miljönären har resurser att vara
en partner.

Så bra när målarna fick välja
Fastighetsbolaget Orsabostäder gav nyligen Miljönärens målare ett ovanligt uppdrag.
”Måla om trapphuset i en av våra fastigheter! Ni får
själva välja färger och mönster!”
Målarna fick en härlig inspirationskick. Resultatet
ser ni på före- och efterbilderna här intill.
– Det här var ett av de roligaste
uppdragen vi haft på länge. Jag
har aldrig varit med om att vi,
på det här sättet, fått fria händer att själva hitta en lösning
på uppdraget. Det har varit
så roligt, säger målaren Lasse
Mattsson, som skapade färgsättningen tillsammans med
kollegorna Tommy Olsson,
Tomas Gyllenqvist, Krister Källbäck och Daniel Tømmervold.
– Nu fick vi möjlighet att

skapa helt nya mönster och
färgsättningar som är ovanliga
för trapphus. Det bästa är att
både de som bor i fastigheten
och Orsabostäder är riktigt
nöjda, säger Lasse Mattsson,
som hoppas på fler liknande
jobb.
– Ja, tänk vad roligt det skulle
vara om andra uppdragsgivare
nu inspireras till att låta oss
komma med utvecklade förslag på mönster och färger.

Före- och efterbilder i trapphuset i Orsa där Miljönärens målare
själva fick färgsätta.
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Så kan Miljönären
samarbeta med Brage
Nu är Miljönären redo att föra in sponsorverksamheten i framtiden. Poängen är ett
koncept som bidrar till större effekter för alla parter i sponsorsamarbetet.
– Vår ambition är att lyfta ambitionsnivån och kraven för vår sponsring för att
öka effekterna, säger Klas Hedlund, ägare och styrelseordförande inom Miljönären.

”Skulle ni vilja sponsra vår
verksamhet?”
Den frågan får allt oftare
Miljönärens marknadsavdelning. De f lesta har bara
tanken att Miljönären, mot
betalning, kan sätta upp en
skylt vid evenemanget och sedan är det bra.
– Många företag och föreningar drar inte nytta av ett
sponsorsamarbete, som man
borde göra, säger Klas Hedlund och signalerar att tiden
för den traditionella sponsringen är över.
– Vi är i en brytningstid
som kommer att prägla Miljönärens sponsorarbete i framtiden, säger Klas Hedlund och
lyfter fram punkter som visar
den nya tiden:

Miljönären har ett sponsorsamarbete med IK Brage.

• Idrottsarrangörer streamar
själv evenemanget med
egna kamerateam.
• Publiken interagerar och
lägger ut egna inslag i
sociala medier.
• De traditionella skyltarna
på arenorna försvinner.
• Den yngre generationens
publik ställer andra krav på
sin live-upplevelse.
Detta sammantaget skapar
helt nya förutsättningar för
sponsring.

Nu väntar en ny tid för sponsring.

Förr var sponsring en välgörenhet. I dag är sponsring en del
av en väl uttänkt marknadsaktivitet, där samtliga parter
ska bli vinnare.
– Visst kan bra sponsring
också bidra till att öka stolthetskänslan bland våra medarbetare. Att se Miljönären

samarbeta med ett evenemang eller ett lag, som man
sympatiserar personligen
med, ger positiva känslor. En
bra sponsring medverkar också
till att bidra till en positiv
samhällsutveckling, säger
Klas Hedlund.
Men det nya och riktigt

spännande är hur framtidens
sponsring direkt kan skapa
affärer och fler kunder.
– Vi försöker knyta en relation mellan föreningen, föreningens supportrar och Miljönären. Vi vill att sponsring ska
vara en affär där samtliga inblandade ska vara vinnare.
Ett exempel: Fotbollsklubben Brage och Miljönären har
ett sponsorarbete som bygger på att Brage marknadsför
Miljönärens tjänster. Brage får
sedan en slags provision på de
uppdrag som Miljönären har
fått som resultat av Brages
marknadsföring.
Ett annat exempel är Dalatravet som förbinder sig att
beställa arbete av Miljönären
och får en viss procent från
de uppdrag som Miljönären
erhåller genom Dalatravet.
Det finns modeller för hur
partnerna hanterar detta.
– På det viset blir samtliga
parter nöjda involverade och
nöjda, inklusive deras supporters och våra kunder, menar
Klas Hedlund.
Varför denna artikel om
sponsring i Miljönärens
tidning?
– Jo, därför att sponsring är
en viktig del av vårt marknadsarbete och nu vill vi signalera till marknaden hur
vi ser på modernt sponsorarbete. Det är till nytta för oss,
våra medarbetare och för våra
samarbetspartners, menar
Klas Hedlund.

Stilrent och uppskattat huvudkontor
Många i Borlänge har noterat Fiskarhedenvillans nya huvudkontor, som byggts
precis bredvid Kupolen. En arkitektoniskt fin byggnad som lätt hamnar i blickfånget.
Miljönären, som fick uppdraget
av Peab, ansvarade för måleriarbetet och golvläggningen.
När uppdraget var klart var
Mattias Johansson, projektledare för måleri i Borlänge,

märkbart stolt över resultatet:
– Det blev riktigt fint och
häftigt. Jag känner att detta är
ett av Miljönärens referensobjekt.
Bilderna här intill ger en in-

Stora ljushallen i Fiskarhedens nya huvudkontor i Borlänge.

blick i vad Mattias Johansson
menar. De visar bland annat
ljusgården och de speciella golven som Miljönären ordnade.
Liksom några av de ovanliga tapeterna som präglar interiören.
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Avstannande byggboom i Örebro
– men Miljönären är inte orolig
Den kraftiga byggboomen i Örebro har stannat upp.
Trycket på byggmarknaden har lugnat ner sig. Men
inom ytskiktsföretaget Miljönären i Örebro finns en plan
för hantera utvecklingen.
– Vårt lugn bror på att vi inte
lagt alla ägg i samma korg. Vi
har en spridning för våra verksamhetsområden, säger Patrik
Eklund, projektledare på Miljönärens Örebrokontor.
Under de senaste åren har
byggbranschen varit glödhet i
Örebro. Patrik Eklund på Miljönären beskriver byggandet
som att det bara ploppat upp
objekt i stan.
Men nu har det stannat
av – till mångas förvåning och
oro. Men inom Miljönären

är det lugnare.
– Det beror på att vi inte
bara fokuserat på byggmåleri.
Vår tanke att ha ett brett kundunderlag har gett resultat,
säger Patrik Eklund.
Flera områden
Han berättar att visst har Miljönären kunder inom byggsvängen och är på hugget när
det gäller att få byggobjekt.
Men Miljönären jobbar också
mot flera fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar och små-

Fakta / Miljönären
i Örebro
Storlek: 16 målare och
2 fönsterrenoverare.
Erbjuder: De flesta tjänster
inom måleri och fönsterrenovering. Både till privat- och
företagsmarknaden.
Kontakt: Miljönären i Örebro
finns på Nastagatan 15 och
har telefon: 010-178 71 00.

företag, samt privatkunder.
– Vi har ett brett kundunderlag och det gör att vi är lugna
idag och förhoppningsfulla inför morgondagen. Vi har lyck-

Örebro rustar för fönsterrenoveringar
I Örebro finns många gamla fönster som behöver renoveras. Därför rustar Miljönären för att möta en kommande
marknad. Bland annat genom att förstärka avdelningen
för fönsterrenovering med Magnus Langenhahn.
Örebro är en av landets mest intensiva tillväxtorter. Det byggs
samtidigt som inflyttningen är
kraftig.
Byggandet omfattar också
renovering av befintliga fastigheter och allt fler har upptäckt
fördelarna med att renovera

istället för att byta fönstren.
Därför startade Miljönären
en avdelning för fönsterrenovering, där Ida Laukkanen startade upp verksamheten. Och nu
är också Magnus Langenhahn
fönsterrenoverare tillsammans
med Ida.

ats skapa en bra kombination
av jobb inom både bygg-, företags- och privatmarknaden.
Det tror vi på.
Kollegan på Miljönären
i Örebro, Kenneth Eirelius,
håller med och signalerar att
snart kan det bli aktuellt med
att även erbjuda golvtjänster i
Örebro.
– Vi hoppas på det. Allt fler
frågar om vi kan erbjuda en
kombination av golv- och måleritjänster eftersom det finns på
Miljönärens kontor i Dalarna
och i Karlstad. Jag hoppas att
vi snart kan starta golv i Örebro.
Den största utmaningen är
att hitta golvläggare, säger
Kenneth Eirelius.

Tre anledningar att
renovera fönstren
1. Energibesparing
Ett nyrenoverat fönster spar
mycket energi. Här finns
också möjlighet till energiglas.
2. Priset
Att renovera ett fönster
kostar i regel bara en tredjedel så mycket som att köpa
ett nytt fönster.

Magnus Langenhahn
och Ida Laukkanen.

3. Bevarar husets själ
Man brukar säga att fönster
är husets ögon. Bevara därför husets själ genom att
sätta tillbaka de ursprungliga fönstren i nyskick.

Patrik brinner för måleriet i Örebro
Den första december
2017 blev Patrik Eklund,
35, projektledare inom
måleridelen i Örebro.
Det gav honom en bra
mental kick i yrkeskarriären.
– Jag trivs så bra med måleriyrket och nu är det ännu roligare när man får ta ansvar
för projektledning och planering, säger Patrik Eklund
engagerat.
Han började som målarlärling 2003 och har sedan
dess hela tiden utvecklats till

att nu bli projektledare på
Miljönären.
Vad är det bästa med din
nya tjänst?
– Att träffa kunder. Se ett potentiellt jobb för att sedan räkna in
det och få uppdraget. Helst ska
det ha varit en konkurrens om
uppdraget som vi ska ha vunnit, svarar Patrik Eklund och
tillägger:
– Jag vill betona att det därefter är lika viktigt att genomföra uppdraget till kundens
belåtenhet. Det är en del av
projektledarjobbet som jag

också uppskattar. Speciellt i
Örebro där det finns många
trevliga kollegor.
Vad driver dig? Är du
alltid tävlingsinriktad?
– Visst finns det en tävlingsinstinkt hos mig. Jag drivs
av den härliga känslan att
kunna bidra till att utveckla
verksamheten i Örebro. Dessutom är det inspirerande att
skaffa flera nya uppdrag och
se till att de genomförs på bra
sätt. Personligen vill jag lära
mig nya saker och ta chansen
att utveckla mig.

Fakta/Patrik Eklund
Bor: Örebro.
Ålder: 35.
Familj: Sambo och två
döttrar.
Fritidsintresse: Familjeliv,
fiske och ishockey. Brynäs
är favoritlaget.

Produktion: Dala Media AB Tryck: Strålins AB Papper: Gprint från Grycksbo
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ANNELI ÖSTBERG, MENTAL COACH:

”En medarbetare kan ha
det tuffare än elitidrottare”
När Anneli Östberg, från Borlänge, går in i ett rum blir de flesta automatiskt glada
och positiva. En förmåga hon använder i sitt yrke för att sprida positiv energi:
Till elitidrottare mitt under olympiska deltagandet i Pyeongchang. Till företag
och deras medarbetare mitt i deras arbete för att klara verksamhetsmålen.
– Det kan vara en större mental utmaning för medarbetare
på ett företag att klara vardagen och arbetsuppgifterna
än det är för elitidrottare att
lyckas på ett OS, säger Anneli
Östberg.
Vi återkommer längre ner i
den här artikeln till vad Anneli
Östberg menar med det.
Först en bakgrund: Anneli
Östberg är elitorienteraren
som blev en uppskattad och
framgångsrik förbundskapten
i junior- och seniorlandslagen
i orientering. Men 2014 tvingades Svenska orienteringsförbundet banta landslagsorganisationen. Anneli Östberg hoppade av eftersom hon såg svårigheter att klara uppdraget i den
nya slimmade organisationen.
Hon startade ett eget företag med affärsidén att ge människor verktyg till att må bra
och utvecklas.
Verksamheten har gått bra.
Inom idrotten söker allt fler
elitidrottare hjälp av henne,
men hon vill inte berätta vilka.
Anneli Östberg berättar att
det varit intensiva och roliga
dagar under vinter-OS i Pyeongchang med flera svenskar – i
olika idrotter – som haft kontinuerliga telefonsamtal med
henne mellan sina tävlingar.
Hur mår elitidrottarna?
– De har otroligt tuffa utmaningar. Att ständigt optimera
sin utveckling inom de tekniska,
fysiska och mentala områdena
kräver att de varje dag tar beslut som leder deras utveckling
framåt. Samtidigt, ju högre upp
de kommer, desto fler intressen-

ter är det som vill vara med och
dra i dem. De ska helst vara väldigt tillgängliga genom exempelvis Sociala medier.
Vad brukar ni prata om?
– Det beror på varje individ och
idrott. Det kan vara alltifrån
att man har ångestattacker,
jobbigt i relationen med sin
sambo till att man inte får ihop
träningen. Det är hela spektrat.
Flera företag inom näringslivet anlitar dig. På vilket
sätt kan du hjälpa dem?
– Det är viktigt att utgå från
just deras situation. Har det
varit en omorganisation? Behöver den sätta sig? Har det
varit en konflikt? Behöver de

Vår vision
är ett Borlänge
där alla njuter
av rörelse och
livsglädje.
ta fram nya värderingar och
hur ska de leva efter dem? Vill
de ha inspiration och energi?
Här gäller det att anpassa samarbetet efter varje företags behov och önskemål.
Hur mår medarbetare i företag generellt om man jämför med elitidrottare?

– Ibland kan jag uppleva att de
som arbetar har det tuffare än
elitidrottare. De måste prestera
hela tiden och kanske aldrig får
stämma av eller gå i mål med
uppgiften. Det bara rullar på.
Här kan det vara viktigt att ge
hjälp med att dela upp året,
ge pauser, återhämtning och
resultatrapporter. Likt det som
elitidrottare får genom sina
tävlingssäsonger.
– Den ökande digitaliseringen, effektiviteten och takten
på arbetsplatserna passar vissa
individer, men skapar problem
för andra som vill ha mer struktur och ta en sak i taget. Men de
tillför verksamheten på andra
sätt. Här bör man vara på sin
vakt och utnyttja allas olika
kompetenser.
Finns det inget positivt
inom det här området?
– Jo, den allmänna motionstrenden, som växer i samhället.
Nu tränar man inte för att se
snygg ut på beachen utan för
att må bra i vardagen. Det är så
viktigt och bra.
Är det för att utveckla
motionstrenden som du
är ordförande i Friskis och
Svettis i Borlänge?
–Vår vision är ett Borlänge
där alla njuter av rörelse och
livsglädje. Att vi är en plats
där mötet är lika viktigt som
träningen. För mig är detta
oerhört givande. Varje fredag
ser jag fram emot passet jag
har klockan 16.15. Att dela med
sig av glädje och energi till de
80 till 110 personer som brukar
komma, är så roligt.
Fakta/Anneli Östberg

Anneli Östberg jobbar på ett spännande sätt för att andra människor
ska må bra och utvecklas. Foto: Tufve Remon

Ålder: 51.
Bor: Borlänge.
Familj: Maken Anders
samt barnen Ida 26 och
Adam 24.
Fritidsintressen: Friskis,
Orientering, skidåkning,
att röra på mig.

