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Sommaren har verkligen visat 
sig från sin bästa sida, till för- 
del för oss som jobbar med 
utvändiga ytskikt. 
 Nu kommer vi in i en tid 
med stor omställning inom 
måleriet. Från utvändiga till 
invändiga arbeten. 
 Det gäller att vara för- 
beredda och bygga upp en 
bank med invändiga uppdrag. 
Den utmaningen ställs vi  
inför varje år inom måleriet, 
men vi är vana att vidta  
åtgärder för att lösa det.
 Vi kommer nu att jobba ännu  
hårdare mot konsumentsidan  
i form av ROT-kampanjer. 
 Vi ska också bli mer aktiva 
mot våra fasta samarbetspart-
ners och avtalskunder med att  
presentera lösningar och för-
slag för att skapa trivsamma 
och attraktiva miljöer. 
 Ett råd till våra kunder  
och samarbetspartners är 
att ta möjligheten att utföra 
invändiga projekt under det 
kommande vinterhalvåret. 
Det kan innebära flera positiva 
effekter:
• En prismässig effekt 
eftersom vi på Miljönären är i 
behov av att få in en orderstock 
under vintern. 
• Alla våra resurser är tillgäng-
liga, vilket betyder kortare 
produktionstider.
• Vi arbetar aktivt med 
färgsättning och miljöer med 
specialprodukter som bidrar 
till kvalitet och på sikt lägre 
underhåll. Exempel på det är 
brandskydd både när det gäller 
konstruktion och ytskikts-
klassning. Produkter mot fukt, 
buller och asbest, samt akustik 
och isolerande produkter. 
• Vi har även stor erfarenhet, 
en stor referensbank och flera 
samarbetspartners när det 
gäller att färgsätta allmänna 
ytor där andra skall trivas och 
må bra. 
 Att vi hjälper beställaren 
med detta skapar det arbete 
för Miljönären som gör att vi 
kan behålla våra duktiga hant-
verkare under vinterhalvåret.
 Med detta vill vi önska  
alla en trevlig höst och ser 
fram emot många spännande 
projekt den kommande tiden.

Vi skapar 
möjligheter 
inför vintern

Andreas Söderqvist
VD, Miljönären- 
koncernen 

070-7465957 
andreas.soderqvist@
miljonaren.se

Färgtrycket Nummer 3 2016

Nu kraftsamlar Miljönären 
inför vintern.

Målsättningen, sedan några 
år tillbaka, är att ha så många 
uppdrag att ingen medarbetare 
ska tvingas bli permitterad 
under vinterhalvåret.

Det arbetet har varit fram-
gångsrikt.

– Detta är ett högprioriterat område 
för oss. Nu ser det också riktigt  
bra ut. Bättre än de senaste åren,  
säger Miljönärens marknadschef 
Joacim Backelin.
 Han hyllar samtidigt det lag- 
arbete som präglar verksamheten 
med att lösa vinterns utmaningar.

– Våra medarbetare gör tillsam- 
mans en fantastisk insats när det 
gäller göra bra jobb som sedan  
leder till f ler uppdrag. Här är 
verkligen alla bidrag lika värde- 
fulla, oavsett storlek på uppdragen.
 En del av förberedelserna inför 
vintern är att erbjuda fastighets-
ägare lösningar som de normalt 
inte tänkt på. Det kan exempel- 
vis gälla förslag på ytskikts- 
arbete som förbättrar akustiken i 
ett rum eller minskar risken för 
fukt och brand.

– Vi har många idéer och för-
slag som uppskattas av allt fler 
kunder. Kompetensen är stor hos 
Miljönären.

Miljönärens samlade tjänster 
inom måleri, golv, kakel och 
klinker attraherar marknaden.

Ett exempel på det är ny-
produktionen av 16 lägenheter 
vid Kläppen, utanför Sälen.

Där ansvarar Miljönären  
för en effektiv och samordnad  
entreprenad med alla tre 
ytskikten.

– Det är en bra möjlighet för oss  
att visa hur vårt erbjudande 
om samlade ytskiktstjänster 
fungerar i verkligheten. Här blir 
kunden vinnare, säger Anders 
Bjurström, som är projektledare 
för måleri i Mora.

I Kläppen bygger Österling 
Bygg 16 lägenheter som tillsam-
mans bildar Bostadsrättsförenin-
gen Gullbrändan 1. Arbetet ska 
vara klart i december 2016.

Miljönären ansvarar alltså för 
måleriet, läggningen av golven, 
kakel, klinker och flytspackling.

– Det här visar att vårt samlade 
arbetssätt fungerar, vilket är bra 
för framtiden. En bra samordning 
av dessa tre delar i byggprocessen 
skapar förutsättningar för att 
hela projektet ska flyta på smidigt.  
Det uppskattas av uppdragsgiva- 
ren. Samtidigt märker vi att andra  

potentiella kunder ser hur vi  
arbetar, säger Håkan Johansson,  
som är Miljönärens projektledare  
för golv i Mora.

Anders Bjurström tillägger:
Den här sommaren har det funnits  
fler exempel då Miljönären anlitats  
för måleri, golv, samt kakel och 

klinker. NCC anlitade också Miljö- 
nären för liknande uppdrag i  
samband med bygget av hetvatten- 
centralen i Mora.

– Där var det en stor fördel att 
vi kunde erbjuda alla ytskikts- 
tjänster när vi tilldelades det upp- 
draget, säger Håkan Johansson.

Hoppfullt inför vintern

Triss i ytskikt i Kläppen

Miljönären jobbar för  
vinteruppdrag.

Miljönären gör ytskikten i Brf Gullbrändan 1 vid Kläppen.

Kulturhuset tio14 i Falun, känt för 
många som Folkets hus, genom- 
går nu en stor renovering inför 
kommande verksamheter. Falun 
har nämligen ett växande kultur-
liv vilket gör Kulturhuset tio14  

Måleri och golvuppdrag i Falun
extra attraktivt för besökare.
 Miljönären har fått i uppdrag av  
Peab, att i höst, ansvara för måleri- 
och golvläggningsarbetena. Det är 
ett stort uppdrag som också inne-
bär utmaningar:

Dels ska färgsättningen bidra  
till att skapa en kreativ kulturmiljö.  
Dels är det en offentlig byggnad,  
vilket bidrar till speciella krav på  
målningen och golvläggningen.



Miljönärens kontor i Mora 
klarar det mesta: måleri, 
golv, kakel och klinker.

Dessutom kan Miljönären 
i Mora ansvara för arbeten 
inom de flesta entreprenad-
former.

– Vår bredd av tjänster och 
samordning skapar ett stort 
intresse för oss på marknaden, 
säger Anders Bjurström,  
Miljönärens måleriprojekt- 
ledare i Mora.

Han berättar att i många fall är 
det är en fördel på marknaden när 
Miljönären kan erbjuda arbete  
med flera olika ytskikt. 

I sommar har det varit hög-
tryck för Miljönären i Mora 
med omnejd.

Det har handlat mycket 
om utvändiga måleriuppdrag 
som beställts av kommuner, 
näringsliv och privatkunder.

– Det är flera år sedan vi haft så 
mycket jobb som denna sommar, 
säger Anders Bjurström, projekt-
ledare för måleri i Mora och får 
medhåll av Håkan Johansson, 
som ansvarar för golvsidan:

– Det blir ännu bättre att vi ock- 
så erbjuder olika entreprenad- 
former. Det är vi stolta över, säger 
Anders Bjurström.

Han berättar att Miljönärens 
palett av tjänster också attraherar 
många företag inom privata när-
ingslivet. Detsamma gäller mark-
naden för privatkunder.

Bra mix
Mora har på flera sätt blivit en före- 
gångare i Miljönärens utveckling. 
Bland annat var det i Mora som 
Miljönären introducerade koncer-
nens golvverksamhet. Något som 
nu också finns i Falun, Borlänge, 
Ludvika och Rättvik.

– Även vi har haft mer jobb jäm- 
fört med de senaste åren. Därför 
är det viktigt att vi är på en nivå 
där vi kan arbeta effektivt och 
med bra kvalitet.

Hur ser då framtiden ut i 
Moraområdet?
– Vi har stor förväntan på utveck-
lingen norr om Siljan, Sälen och 
Grönklittområdet där det kommer  
signaler om många möjliga uppdrag  
för Miljönären, menar både Anders  
Bjurström och Håkan Johansson.

Nu när dessutom kontoret i Mora 
har plattsättare är det en intressant  
mix av yrkesarbetare när det är 
allmän samling i samband med 
genomgångar.

I Mora finns nu 14 målare, tio 
golvläggare och två kakelsättare.

– Vi tänker inte så mycket på 
våra olika yrkesroller. Vi repre- 
senterar alla Miljönären och vi  
har det trevligt tillsammans på  
vår arbetsplats, säger Håkan  
Johansson, som är projektledare 
på golvavdelningen i Mora.

Nyttig kundträff
På senare tid har Håkan Johans-
son ägnat mycket tid åt att Moras 

– Nu är vi också inne i ett skede där  
vi planerar för vintersäsongen.Vi  
är övertygade om att vi ska skapa  
trygghet för våra medarbetare  
året runt.

I Sälen är det lite av väntans tider… 
– Många i Sälen inväntar nästa 
års beslut om det blir någon flyg-
plats i området. Därefter förvän-
tar vi oss ett uppsving, oavsett om 
det blir flygplats eller inte. Vårt 
uppdrag vid Kläppen visar att det 
finns uppdrag i Sälenområdet, 
säger Anders Bjurström.

golvläggare ska känna extra stort 
kundfokus. Det gjordes genom en 
ovanlig insats. Håkan Johansson 
bjöd in en av Miljönärens kunder 
som, inför golvläggarna, fick be-
rätta vad de anser vara viktigt i 
samarbetet med Miljönären.

– Det gav oss bra information 
och nyttiga tankar. Efter det sam-
talet har vi lyft oss ytterligare när 
det gäller att möta och uppfylla 
kundernas önskemål.

– Vi har byggt upp en bra 
lagkänsla vilket bidragit till att vi 
blivit mer effektiva i arbetet. Det 
har också präglat våra kontakter 
för målarna och plattsättarna, 
menar Håkan Johansson. 

Stor bredd i Mora

Het sommar i Mora

Miljönärens Moravdelning för måleri, golv och kakel.

Anders Bjurström och Håkan 
Johansson ansvarar för måleri 
och golv i Mora.

Måleri och golvuppdrag i Falun
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Materialförvaltarna höjer hockeypulsen

Hur går det för Örebro i vinter?
– Vi är hungriga och hoppas på slutspel. Vi har en  
bra laganda, det ser bra ut. Vi kommer säkert att  
ligga i nivå med Färjestad. Leksand kan få det tufft 
i en hel serie, men kommer att få bra publikstöd. 

Vad utmärker en bra materialförvaltare?
– Den bäste materialförvaltaren ska arbeta utan att  
han märks. Dessutom är det viktigt att vara tillgäng- 
lig och finnas till för spelare som bara vill prata.
 – När det är bortamatch brukar jag och min 
kollega åka i förväg till arenan så att utrustningar  
och kläder är framplockade när spelarna kommer. 

Var går gränsen där ni skämmer bort  
spelarna för mycket?
– Det finns en gräns. De är ju vuxna människor, 
men det är svårt att dra den gränsen. Men för 
mig är det viktigt att det ska allt ska vara perfekt  
i omklädningsrummet.

Vilka arenor har de bästa, respektive 
sämsta omklädningsrummen för 
bortalaget?
– Växjö och Malmö är bäst. De har stora och fräscha  
omklädningsrum. Bökigast är i Linköping där 
omklädningsrummet är mittemot spelarbåset.

HÅKAN TIDERMAN, ÖREBRO

”Vi jobbar utan att märkas”

Det är dukat för hockeyfest i högsta serien på många orter där Miljönären verkar. Leksand skapar engagemang i Dalarna, Färjestad 
regerar i Karlstad och Örebro är laget i Närke. Här berättar materialförvaltarna om läget utifrån sina perspektiv.

Hur går det för Färjestad i vinter?
– Vi har en stark kärna, med en bra mix av spe-
lare. Därför känns det som vi får en bra säsong. 
När det gäller Leksand och Örebro är det nog 
bäst att se dem några matcher innan jag tippar 
hur det går för dem.

Vad är bäst med att vara material- 
förvaltare?
– Det är en chans att jobba med idrotten. Omkläd-
ningsrummen är en enkel och trivsam miljö:  
Det viktigaste är att ha koll på skridskorna. 
Spelarna måste också ha grejer som fungerar. 
Det är som om en målare skulle jobba med fel 
utrustning.

Hur nitisk är du när det gäller ordning i 
omklädningsrummet?
– Det går inte att ha saker liggande hur som 

helst.  Jag är ordningsam i omklädningsrummet.  
Är det inte ordning och reda kan det bli lukt 
och otrevligheter. Den inställningen har jag 
också hemma.

Var går gränsen till att du skämmer 
bort spelarna?
– Det har frågat mig många gånger. Det finns 
en gräns. På bortamatcherna hänger vi exem-
pelvis inte upp grejorna åt spelarna, om vi 
kommer till arenan samtidigt. Spelarna måste 
ta lite eget ansvar.

Vilka arenor har de bästa, respektive 
sämsta omklädningsrummen för  
bortalaget?  
– Bäst är Hovet i Stockholm och Växjö. Sämst 
för bortalaget är Leksand. Där är omklädnings- 
rummet ett riktigt råtthål…

JOAKIM ANDERSSON, FÄRJESTAD

”Omklädningsrummet är ett råtthål”

Kommer Leksand att vinna några 
matcher i vinter?
– Det kommer att gå bra för oss. Vi är ett skönt 
och roligt gäng, det kommer man långt på. 
Samtidigt är det bra att vi är nederlagstippade: 
Örebro och Färjestad kommer att vara någon-
stans i mitten på serien.

Vad utmärker en bra materialförvaltare?
– Man ska alltid vara positiv och glad oavsett 
hur tungt det går för laget. Viktigt också att 
kunna vara en minikurator för spelare som vill 
prata av sig. Det här jobbet är en livsstil.

Stämmer det att du är en extremt  
ordningsam materialförvaltare?

– Jag är pedant. Allt ska ligga perfekt i omkläd-
ningsrummet när spelarna kommer. Jag är också  
lika ordningsam i hemmet.

Var går gränsen till att du skämmer 
bort spelarna? 
– Gränsen mellan att skämma bort och ge bra 
service är hårfin, men spelarna får själva lägga 
i hårmoussen. Spelarna har det bra, även om 
vissa är lite för lata.

Vilka arenor har de bästa, respektive 
sämsta omklädningsrummen för  
bortalaget?  
– Bäst är Hovet i Stockholm och Malmö. Däremot  
finns det inget riktigt dåligt omklädningsrum.

JOHAN BONDE, LEKSAND

”Spelarna får själva lägga i hårmoussen”



I våras vann Miljönärens 
Emil Eriksson, från Rättvik, 
måleri-SM. Nu är det dags  
för nästa utmaning: EM i 
Göteborg den 1 december.
 Hans förberedelser på- 
minner mycket om hur en 
elitidrottare tränar inför ett 
internationellt mästerskap.

– Från och med september kom-
mer jag att träna varje dag. Jag 
vill inte slarva med någonting. 
På träningarna försöker jag hela 
tiden simulera att det är tävling, 
berättar Emil Eriksson.

Han målar alltså nästan varje vak- 
en timme. På dagarna är det yrkes- 
måleriet på Miljönären och på  
kvällarna träningen inför måleri-EM.

Sluss-stugan, som byggdes på 1800- 
talet, är en av Örebros K-märkta 
fastigheter.

Huset ägs idag av Örebro kom-
mun som önskade renovering.

Inom Miljönären finns stor kun-
skap och erfarenhet när det gäller 

renovering och målning av äldre 
fastigheter. Därför fick vi uppdraget.

– Här gällde det att arbeta  
extra försiktigt eftersom det var  
ett K-märkt hus med mycket gam-
malt material i de yttre väggarna, 
som vi tvingades slipa bort och  

sedan laga med linoljekitt. Där- 
efter målade vi med linoljefärg. Det 
blev riktigt bra.

Sluss-stugan ligger där Svartån 
rinner ut i Hjälmaren. Huset,  
som i dag är bostad, ägs av Örebro 
kommun.

 

Miljönären fortsätter växa i  
Örebro. Nyligen tog Örebro- 
kontoret in sitt största upp- 
drag någonsin i Närkes huvud- 
stad. Ett uppdrag som visar 
att Miljönärens Örebromålare 
är rustade för både stora och 
volymmässigt mindre uppdrag.

NCC är Miljönärens kund i den 
nyproduktion som fått namnet  

Kvarteret Piloten. Det ska byggas 
fyra hus, som varierar mellan fem och  
sju våningar. Totalt 105 lägenheter.

Miljönären ansvarar för måleri- 
arbetet och uppdraget ska vara 
klart i maj 2017.
 Detta är det största uppdrag 
som Miljönären någonsin haft i 
Örebro.

– Nu tar vi ytterligare ett steg 
mot att möta de större kunderna.  

Detta är frukten av ett långsiktigt 
lagarbete för att skapa förtroende  
hos marknaden i Örebro, säger 
Joacim Backelin, marknadschef på  
Miljönären.
 Han tillägger sedan, med efter-
tryck:

– Den senaste tiden har vi tagit ett  
antal större projekt, men jag vill be- 
tona att vi fortsatt värnar om alla 
uppdrag och kunder, oavsett storlek. 

”Jag måste bli snabbare  
 och dubbelt så bra”

Kulturrenovering i Örebro

Rekorduppdrag i Örebro

– Det är en stor utmaning, efter- 
som jag nu ska möta Europas bästa  
målare. Därför gäller det att för-
bereda sig på bästa sätt och jag 
har fått bra uppgifter av Kenneth 
Teledal, som är min tränare fram 
tills det är dags för tävling, säger 
Emil Eriksson.

Till vardags är Kenneth Teledal 
kalkylator.
 Mesta tiden måleritränar han i ett  
bås i Rättvik. Ibland blir det special- 
övningar i Falun eller Borlänge. Då 
i en extra tävlingslik situation.

Emil Eriksson vet att han i princip 
kommer att få samma uppgifter på 
EM som på SM. Fast dessa övningar  
ska utföras på kortare tid. De 20 
timmar som hade på sig under SM- 
tävlingen blir nu 18 timmar. Dess- 
utom blir det redan svåra momentet  
”Bildöverföring” ännu svårare.

– För att kunna komma på 
pallen måste jag kunna göra alla 
uppgifter snabbare och dubbelt 
så bra, jämfört med SM. Den  
enda pressen jag känner är käns-
lan att representera Sverige på 
hemmaplan. Man vill göra sitt 
allra bästa, säger Emil Eriksson  
sammanbitet.

Jag vill  
inte slarva  
med  
någonting.
EMIL ERIKSSON

Färgtrycket Nummer 3 2016

EMIL INFÖR EM

Emil Eriksson har börjat förberedelserna inför EM.

Sluss-stugan renoveras  
av Miljönären.

Kvarteret Piloten i Örebro.



I somras ledde Jimmy Birklin 
arbetet med O-Ringen i Sälen 
som lockade drygt 24000 
deltagare. Den 1 september 
började han jobbet som vd 
för Svenska Skidspelen, bara 
drygt fyra månader innan 
tävlingshelgen 28–29 januari 
2017.

Tala om en tidsmässig 
utmaning.

– Och jag började inte jobba hel-
tid med Skidspelen förrän den  
1 oktober, eftersom jag haft av-
vecklingsjobb för O-ringen. Det 
gäller att hålla uppe tempot, säger  
Jimmy Birklin och skrattar.

Han skrattar mycket under 
intervjun, trots en tidspress som 
skulle få många andra att ligga 
sömnlösa på nätterna.

– Det går inte att oroa sig i 
onödan. Visst, det är ont om tid 
till nästa skidspelshelg, men jag 
litar på mina medarbetare, som 
gör ett bra jobb. Vi gör jobbet till-
sammans.

– Det är bråttom och jag har 
ännu inte hunnit få en klar bild 
av vilka som är kvar i organisatio-
nen. Därför prioriterar jag nu ar-
betet med att fylla upp eventuella 
vakanser.

De som jobbar med Svenska 
Skidspelen upptäcker snart att de 
fått en chef som både är ödmjuk 
och lyssnar på sina medarbetare.

Som i svaret på frågan om 
han formellt är vd för Svenska 
Skidspelen: 

– Jag kallar mig för Jimmy. Det 
räcker.

Han blev världsmästare i orien-
tering 2001. Slutade sin aktiva 
karriär tre år senare och blev 
generalsekreterare för O-Ringen 
i Sälen 2008. Sedan var Jimmy 
Birklin verksamhetsansvarig för 
Högskolan Dalarnas elitsatsning 
Dala Sports Academy samt anti-
doping- och eventansvarig inom 
Dalarnas Idrottsförbund. De  
senaste åren har han lett arbetet 
med O-Ringen i Sälen 2016.

Stressig start för Jimmy 
i skidspelsarbetet

Rekorduppdrag i Örebro

Du är en ledare som får 
medarbetare och föreningar 
att jobba åt samma håll. Det 
uppstår sällan interna kon-
flikter i dina organisationer. 
Hur klarar du det?
– Jag är ganska duktig på att läsa  
av människor och sedan få ihop 
viljor. Det är viktigt att snabbt 
förklara varför man vill att en  
arbetsuppgift ska utföras. Motive-
rade medarbetare är viktigt.

– Dessutom är det viktigt för 
mig att köra med öppna kort och 
aldrig prata bakom ryggen på 
folk. Problem som uppstår måste 
lösas direkt.

De egenskaperna kan vara 
bra inför uppdraget med 
Svenska skidspelen som i 
många år präglats av mot-
stridiga viljor från förening-
arna, Svenska skidförbundet 
och Falu kommun. Hur ska 
du få alla att sträva åt  
samma håll?
– Först gäller det att läsa på skid- 
spelshistorien. Det är viktigt att 
förstå varför tidigare beslut tagits 
och utifrån det göra ett avstamp 
inför framtiden.

Ni har bara drygt fyra må-
nader på er till tävlingarna 
2017. Hinner ni skapa ett  
bra skidevent?
– Absolut, det kommer att bli  
bra. Det är vår ambition. Det ska 
gå bra!

Det ska vara 
uppskattade,  
ekonomiskt 
starka och  
hållbara  
evenemang.
JIMMY BIRKLIN
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Vad är din vision för fram-
tida upplagor av Svenska 
Skidspelen?
– Det ska vara uppskattade, eko-
nomiskt starka och hållbara  
evenemang. Jag ska först läsa 
på om skidspelens historia och 
sedan verka för att utveckla 
Skidspelen. Det är viktigt att vi 
gör bra tävlingar som stärker våra 
möjligheter att snart få arrangera 
nya VM-tävlingar.

Vilken roll har back-
hoppningen i framtidens 
skidspel?
– En stor roll. Jag ser helst att vi 
skulle kommit i gång med en 
tävlingsverksamhet igår. Det är 
kapitalförstöring att investera så 
mycket pengar i hoppbackarna 
och sedan inte använda dem.  
Samtidigt är det viktigt att bygga 
en backhoppningsverksamhet 
från grunden. Därför måste Falun  
och Holmens IF kunna ha bra 
verksamhet i ungdomsbackarna.

Fakta/Jimmy Birklin

Aktuell: Ny vd för Svenska  
skidspelen 
Ålder: 46
Bor: Falun
Familj: Fru och tre barn.  
Ett gemensamt och två 
utflugna bonusbarn.
Fritidsintresse: Orientera, 
åka skidor, snickra på egna 
huset.
Läser: Mest tidningar och  
facklitteratur.
Ser på: Nyheter och sport.

Jimmy Birklin har en stressig start som vd för Svenska Skidspelen.

Jimmy Birklin gillar att  
renovera familjens hus i  
Falun. Därför frågar vi: Om 
det är dags att måla eller  
tapetsera hemma. Gör du 
det själv eller anlitar hjälp?
– Jag gör det helst själv. Gillar 
att ”greja hemma”. Men i fram- 
tiden kan det bli ont om tid och 
då får man ta hjälp.

Profilen


