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För drygt ett år sedan sjö-
satte vi nya organisationen 
i Miljönärenkoncernen. Vi 
ville skapa en klar struktur 
för organisationen och ska-
pa utrymme för utveckling 
och möjlighet att växa på 
nya marknader och med nya 
produkter.

Resultatet ser vi redan nu 
i form av att vi presenterar 
ett Franchisekoncept inom 
måleriverksamheten. Det är ett 
koncept vi är först ut att lanse-
ra inom måleribranschen.
Förhoppningen är att vi skall 
hitta många drivna och duk-
tiga entreprenörer, som med 
hjälp av stöd i administration, 
utbildning, affärsmässighet 
och marknadsföring, ska 
utvecklas till framgångsrika fö-
retagare. Därmed också sprida 
och lyfta varumärket Miljö-
nären. Vi plockar med oss det 
bästa från vår kärnverksamhet, 
som vi vet är framgångsrikt 
och uppskattat på marknaden. 
Samtidigt känns det som 
att vi kommer att utvecklas 
ytterligare med den erfarenhet 
och kunnande som våra nya 
entreprenörer tar med sig in i 
koncernen.

Ett annat resultat, genom den 
nya organisationen, är att vi 
haft en bra utveckling av vår 
golv- och kakelverksamhet. Sen 
vi renodlade golv- och kakel-
verksamheten i ett eget bolag 
och skapat en ny stark organi-
sation kring verksamheten har 
vi haft en kraftig tillväxt under 
2016. Våra duktiga medarbe-
tare har kompletterats med 
nya duktiga medarbetare, som 
utfört arbeten med bra kvalitet 
och hög servicenivå, vilket 
gjort att vi skapat tillväxt och 
ökad kundkrets. På så sätt har 
vi också utvecklat vårt total-
koncept med måleri, golv och 
kakel som en samarbetspart 
inom ytskikt. 

Till sist vill jag önska alla en 
God Jul & Gott Nytt År och 
tacka för året som gått! Jag 
tror att 2017 kan bli minst lika 
spännande som det gångna 
året.

Nya 
organisationen 
ger redan resultat

Andreas Söderqvist
VD, Miljönären- 
koncernen 

070-7465957 
andreas.soderqvist@
miljonaren.se

Färgtrycket Nummer 4 2016

– Miljönären har gjort läxan. 
Därför finns stora chanser  
att koncernens franchise- 
satsning kommer att gå bra.

Det säger Anders Svensson, 
tidigare VD i intresseorgani-
sationen Svensk Franchise, 
som idag bland annat bistår 
blivande franchisegivare med 
sin kunskap. Han har varit ett 
viktigt stöd under Miljönärens 
förberedelsearbete.

När Miljönären började arbetet 
med att förverkliga franchise- 
planerna var det viktigt att direkt  

hitta en toppkraft som kunde bidra  
med kunskap och erfarenhet.

Kontakt togs med Anders 
Svensson, som i 17 år arbetat med 
franchiseetableringar.
 Han gav direkt delägarna Klas 
Hedlund och Andreas Söderqvist 
följande råd om satsningen på 
franchising skulle lyckas:

1  Stark ekonomi.

2  Effektiv supportorganisation.

3  Seriöst förberedelsearbete.

– Där har Miljönären gjort läxan.  
De har under förberedelserna  

insett vikten att på rätt sätt gå 
från den operativa sidan av verk-
samheten till att också vara en 
stödfunktion till franchisetagarna, 
säger Anders Svensson.

Han menar att en bra franchise- 
givare inser tidigt att man går 
från att göra jobbet själv till att 
stödja andra. Därför är det viktigt 
att vika tillräckligt med resurser 
och tid för supportdelen.

Anders Svensson belyser ut-
maningarna att både klara verk-
samheten, kvalitetssäkringen och 
kompetensförsörjningen. Även 
där är Miljönären på rätt spår.

Under hösten presenterades 
nyheten som väckte uppmärk- 
samhet i måleribranschen.

Miljönären inleder en 
franchiseverksamhet i hela 
Sverige.

– Vi gör detta för att kunna 
växa och expandera på ett bra 
och effektivt sätt. Detta ska-
par spännande förutsättning-
ar för framtiden, säger Klas 
Hedlund, styrelseordförande 
och delägare i Miljönären- 
koncernen.

Franchisesatsningen, som upp-
märksammats både i media och 
i branschen, kan på sikt betyda 
mycket för Miljönärens utveckling.  
 När Miljönären växte genom 
förvärv av företag skapade det 
en ekonomisk växtvärk. Det blev 
en viktig lärdom för Miljönärens 
ledning som har ambitionen att 
ytterligare utveckla och stärka 
verksamheten.

Lösningen blev franchising – ett 
koncept som främst varit förknip-
pat med handels- och restaurang-
branschen, men som nu växer 
kraftigt även inom tjänste- och 
försäljningssektorn.

Vinnare
Miljönären kommer att erbjuda 
målerientreprenörer ett franchise-
koncept som ska göra båda parter 
till vinnare.

– Kreativa entreprenörer kan 
utveckla verksamheten inom sina 
bolag och får samtidigt stöd med 
administration och marknads-
föring av Miljönären centralt. 
Samtidigt blir detta ett bra sätt för 
Miljönären att växa på flera platser 

i landet, säger Miljönärens VD och 
delägare Andreas Söderqvist. Han 
fortsätter:

– Vi erbjuder ett franchise- 
konceptet kring måleriverksam-
het. Vi vill tydligt betona att det 

inte ska påverka våra verksam-
heter i Dalarna, Karlstad, Kristine-
hamn och Örebro.

Möta entreprenörer
Vid årsskiftet tog Klas Hedlund en 
ny roll i koncernen när han blev 
styrelseordförande. Då hade han 
redan i ett par månader arbetat 
med förberedelserna kring fran-
chisekonceptet.

– Vi har gjort ett omfattande 
förarbete som bland annat inne- 
hållit f lera marknadsunder- 
sökningar. Vi tror verkligen på 
detta. Här finns också möjligheter 
att möta många drivna och  
duktiga entreprenörer som också  
inspirerar oss på Miljönären, säger  
Klas Hedlund.

Hoppfullt inför vintern

Franchising – ett avstamp  
mot Miljönärens framtid

Miljönären inleder en franchiseverksamhet i hela Sverige vilket skapar 
spännande tillväxtmöjligheter för Miljönärenkoncernen.

EXPERTEN ÄR TRYGG:

Fakta/Frachise
I Sverige finns cirka 700  
franchisekedjor. Dessa  
omsätter sammanlagt 245  
miljarder kronor.
 45 procent av franchise- 
verksamheten sker inom  
restaurang och handel.  
55 procent är verksamheter  
inom andra tjänster och  
försäljning. Denna sektor  
växer snabbast.



Miljönärens största avdel- 
ning finns i Borlänge med cir-
ka 35 målare och golvläggare.

Där präglas uppdragen av 
den basverksamhet som gör 
måleriyrket så viktigt för vårt 
samhälle: Servicemåleri och 
renoveringar av bostäder.

Många förknippar måleribran- 
schen med nyproduktion och  
flashiga uppdrag som kan beskådas 
av allmänheten.

Men grunden för måleri-
hantverket är det dagliga arbetet i 
exempelvis lägenheter eller andra 
liknande servicejobb. Kanske lite 
anonymt, men ett oerhört viktigt 
arbete som berör många män-
niskor. Detta präglar Borlänge- 
kontoret, som i dag har en bra mix 
av äldre och yngre medarbetare. 

– Och vi är bra på den delen av 

Mitt i Borlänge ligger brf Ringen 
med 241 lägenheter. Där har Miljö- 
nären den senaste tiden haft flera  
uppdrag: målning utvändigt, 
trapphus och en del ROT-jobb i 
lägenheter. Snart ska Miljönären 
också måla bostadsrättsförening-
ens gym.

Juhani Torro i brf Ringen be- 
skriver sin känsla när han sett hur 

Miljönären Golv tänker Falun- 
Borlänge som en region – pre-
cis som många andra i region-
ens politik och näringsliv.

– Det gör att vi får ännu mer 
resurser att möta en marknad 
som består av 110000 invånare, 
säger Mattias Andersson, golv- 
ansvarig på Miljönären.

Han menar att ett större region-
tänkande gör Miljönärens golv- 

vår bransch, säger Mattias Johans-
son, projektansvarig för målarna 
på Borlängekontoret.

Borlängemålarna känner också 
stolthet eftersom denna form av 
servicemåleri kräver kunskap och 
en bra organisation. Ledorden är 
flexibilitet, snabbhet, service och 
mycket kundanpassning.

Mattias Johansson betonar också 
vikten av bra kundrelation. Både 
mot uppdragsgivaren, som ofta är 
fastighetsägare, och hyresgäster.

– Varje uppdrag har sina spe-
ciella förutsättningar. Det har vi 
lyckats med vilket kan ha bidragit 
till att vi i dag har längre ser-
viceavtal med flera kunder, säger 
Mattias Johansson och betonar 
vikten av att också vara redo för 
nyproduktion.

– Där vi ska bli bättre på att 
etablera oss i framtiden. Vi har 

Miljönären skötte den utvändiga 
målningen:

– De målade ett 400 meter långt 
hus som var fem våningar. Den  
sista ändan blev lika fin som den 
första. Det var imponerande. 
Nästan som ett mirakel.
 Juhani Torro går in på känslan 
när Miljönären jobbade på området: 
 – Det var trevliga målare som både 

jobbade effektivt och tog stor hän-
syn till våra medlemmar. För oss är 
det viktigt att vardagen ska fungera 

bra trots att det sker renovering. 
 När Kai Kinnunen, projektledare  
för målarna i Borlänge, får höra 
detta blir han glad.

– Vår ambition är alltid att vara 
effektiva och samtidigt ge ett bra 
bemötande till våra kunder. Roligt  
att höra att vi lyckats.

Juhani Torro berättar att de gett 
Miljönären goda vitsord till rep-
resentanter från andra bostads- 
rättsföreningar. Inför kommande 
renoveringar säger han:

– Detta är ett exempel på att  
inte bara priset får genomslag  
i upphandlingen. Utförande,  
bemötande och genomförande  
har också stor betydelse. 

avdelning i Falun-Borlänge, som 
i dagsläget består av åtta golvläg-
gare, ännu bättre rustad att möta 
marknadens önskemål. 

– Det ökar vår flexibilitet och 
vi får en snabbare process från 
beställning till genomförande, 
säger Mattias Andersson, och 
fortsätter:

– Det händer mycket i Borlänge.  
Folk vill ju flytta till Dalarna och 
det påverkar nyproduktionen, där 

resurserna och organisationen, 
med flera målare speciellt inrik-
tade på nyproduktion.

Därför blir det också allt viktig-
are för Borlängekontoret att sälja 

totalkonceptet med måleri, golv 
och kakel.

– Det gör oss extra attraktiva 
på marknaden i Borlänge, menar 
Mattias Johansson.

Hantverket är grunden för
framgångsrecept i Borlänge

”Det var nästan som ett mirakel”

Golv tänker region – det ökar kapaciteten

Målare och golvläggare på Borlängekontoret som står för hantverkets 
grunder. Ett framgångsrecept i Borlänge.  

Juhani Torro, t.v, styrelseledamot  
i brf Ringen i Borlänge skakar  
hand med Kai Kinnunen,  
projektledare på Miljönären.

har vi ambitioner att vara med. 
 I Borlänge är det mycket upp-
drag kring byggservice samt upp-
drag hos avtals- och privatkunder. 
En bra basverksamhet. 

Miljönären har fyra verksam-
hetsområden: Byggservice, avtals-
kunder, privatkunder och projekt 
(nyproduktion, ombyggnad/ren-
overingar). 

– Det är otroligt viktigt att vi 
har verksamhet i samtliga om-

råden. Det stärker oss i längden, 
säger Mattias Andersson.
 Golvavdelningen jobbar också 
med att informera marknaden 
i Borlänge om fördelarna med 
att anlita Miljönären för total-
lösningar med golv, måleri samt 
kakel och klinker.

– Allt f ler börjar upptäcka  
att vi kan erbjuda ett unikt  
koncept för Dalarna, säger Mat-
tias Andersson.

Miljönären har haft flera uppdrag hos brf Ringen i Borlänge, 
som är en av Dalarnas största bostadsrättsföreningar.   
 Styrelseledamoten Juhani Torro, styrelseledamot inom brf 
Ringen, ger följande omdöme:

– Miljönären har gjort ett bra jobb och man byter ju inte ett 
vinnande lag. Därför ligger Miljönären bra till inför kommande 
upphandlingar hos oss.



Färgtrycket Nummer 4 2016

Ägarna Klas Hedlund och Andreas Söderqvist 
insåg tidigt vikten av en bra och kontinuerlig 
vidareutbildning även av Miljönärens tjänste-
män. Därför sjösattes Miljönären Academy 
med en företagsunik kursplan.

Under 2016 har Miljönären Academy erbju- 
dit en serie av fem utbildningsomgångar på 
totalt tio dagar, under ledning av Tommy  
Pettersson.

Det har varit utbildningar kring ämnen som:
• Affärsmannaskap.
• Effektivitet.
• Personlig planering.
• Kundnytta.
• Försäljning.
• Ledarskap.
• Teamutveckling.

Välutbildade medarbetare och rätt certifiering, 
det är viktigt för Miljönären.

Kunderna ska tryggt veta att de anlitar ett 
företag med kunniga medarbetare. Därför 
satsar Miljönären mycket på utbildning.

– Vi ser det som en konkurrensfördel, som en 
trygghet för kunderna och medarbetarna, säger 
Miljönärens marknadschef Joacim Backelin.

Här nedan är exempel på några genomgångna 
kompetens- och säkerhetshöjande utbildningar 
för att vara behörig för arbete med: härdplast/
epoxi, högtryckssprutor, skylift, ställning samt 
MEPS kalkyl och redovisningssystem.

Miljönären har gjort klart med ett av 
sina största golvuppdrag någonsin.

I Falun bygger NCC fem punkthus 
åt det kommunala fastighetsbolaget 
Kopparstaden.

Där ska Miljönären lägga golv och 
parkettgolv samt ansvara för badrum-
men.

– För oss är det väldigt roligt att vi  
lyckats ta detta uppdrag, ett av de största  
vi haft. Vi visar att vi har en organisa-
tion som klarar jobb av den här stor-
leken, säger Mattias Andersson, som är 
golvansvarig.

Projektet, som byggs på Glimmer- 
stigen i Falun, startar för Miljönären i 
januari 2017 och beräknas vara klart i 
maj samma år.

– Vi som gått kursen har bland annat lärt oss 
att planera vårt arbete effektivt, på ett utveck-
lat sätt arbeta tillsammans med kunder och 
att leda medarbetare på ett bättre sätt.

Det bidrar till att vi kommer att kunna 
jobba mer effektivt mot marknaden samti-
digt som vi skapar bra arbetsmiljö, säger Mil-
jonärens marknadschef Joacim Backelin.

Han poängterar också att alla som gått kurs-
en har fått större kunskap när det gäller att 
definiera kundlösningar, att verkligen se och 
erbjuda lösningar på kunders behov. 

– Verkligen ökad kundnytta, säger Joacim 
Backelin.

I framtiden är det tänkt att Miljönären 
Academy kommer att erbjuda utbildningar 
som riktar sig till nyblivna franchisetagare.

Branschutbildningar för behörighet att utföra  
ytskiktsarbeten i våtrum har Miljönären genom- 
gått och certifierats för inom alla materialslag 
som man arbetar inom:

• För golv- och väggmattor är det Svensk  
 Våtrumskontroll GVKs branschregler ”Säkra
  Våtrum” som gäller.

• Inom kakel och klinker gäller Byggkeramik-
 rådets BKR branschregler för våtrum, BBV.

• För målning av våtrum gäller Måleribran- 
 schens våtrumskontroll MVK och klass VT.

Miljönären Academy  
– viktigt för utveckling

Utbildning och rätt certifiering 
ger konkurrensfördel för Miljönären

Stolta kursdeltagare i samband med examensdagen för Miljönären Academy. Miljönärens tjänstemän har nu nytta av utbildningen i sin arbetsvardag.

Miljönären har tagit rekorduppdrag  
på golvsidan.

Rekordstort  
golvuppdrag

Kunskap är vägen till framgång. Miljönären Academy är en utbild-
ningssatsning som har stor betydelse för koncernens utveckling.  
Vinnare blir Miljönärens kunder och partners.



Hur mycket kan du om Miljönären? Vad minns 
du från året som gick?

Rätta svar på frågorna om Miljönären finns på 
www.miljonaren.se.

Rätta svar på frågorna om det som hände 2016 
kan du kanske hitta på andra ställen.

FRÅGA 1
Miljönären cup är ett populärt 
fotbollsevenemang som sponsras 
av Miljönären, men vilket lag vann 
årets allsvenska i fotboll?

1   AIK     
X   IFK Norrköping     
2   Malmö FF

FRÅGA 2
Miljönären erbjuder en silikatfärg 
för puts-, sten- och träfasader.  
Färgen har använts på operahuset  
i Sydney och Vita huset i Washing- 
ton. Vad heter putsfärgen?

1   Slog     
X   Keim     
2   Speed

FRÅGA 3
Europafinalen i årets melodifestival 
avgjordes i Stockholm. En musik-
fest för många. Vem sjöng Sveriges 
bidrag i finalen?

1   Frans Jeppsson Wall  
X   Eric Saade   
2   Måns Zelmerlöw

FRÅGA 4
I början av 2016 presenterade Miljö-
nären en ny styrelse, som förutom 
ägarna Klas Hedlund och Andreas 
Söderqvist består av Eva Martins-
son och Mats Nygårds, plus ett 
namn till. Personen gick direkt från 
riksdagen till Miljönären. Vem?

1   Berit Högman  
X   Göran Andersson  
2   Anders Ahlgren

Ringa in ditt svar och skicka in till:
Epost (Scanna in dit svar):  
joacim.backelin@miljonaren.se 

Brev: Joacim Backelin, Miljönärenbolagen, 
Projektgatan 2, 78170 Borlänge senast den 7/1 2017.

Priser: Biobiljetter och Miljönärenpresenter i potten. 
Vinnarna kontaktas av oss.

Färgtrycket Nummer 4 2016

Vi tänker på  
Min Stora Dag, 
Barncancerfond-
en och BRIS

Vi på Miljönären vill 
önska er alla en God Jul 
och Gott Nytt År. Liksom 
tidigare år kommer vi,  
i stället för att dela ut  
julklappar, att skänka 
pengar till välgörande 
ändamål. I år stöder vi 
tre olika organisationer.

Det är en insamlingsstiftelse 
som hjälper svårt sjuka barn att 
förverkliga sina önskedrömmar. 
Varje år insjuknar hundratals 
barn i Sverige i sjukdomar med 
en svår livspåverkande, inte säl-
lan livshotande, diagnos. 
 MinStoraDags mål är att ge 
dessa barn någonting underbart 
att drömma om när dagarna är 
långa och behandlingarna tuffa.
 
Läs mer på 
www.minstoradag.org 
PG:90 05 13-3 

Detta är julklappen som man 
inte kan ta på, men kan betyda 
så oerhört mycket för så många 
barn och deras anhöriga.

Läs mer på 
www.barncancerfonden.se
PG: 90 20 90-0

Organisationen Barnens rätt i 
samhället får en allt viktigare 
funktion. BRIS hjälper, på ett 
mycket bra sätt, utsatta barn 
och anhöriga i Sverige. Nu kan 
både barn och vuxna få hjälp 
och stöd genom BRIS.

Läs mer på www.bris.se
PG: 90 15 04-1

God Jul och  
Gott Nytt År

Knäck våra julnötter – priser att vinna

FRÅGA 5
År 2016 är ett skottår som innebär 
att året blir 366 dagar. Vilket datum 
i februari är extradatum under  
ett skottår?

1   30 februari     
X   29 februari     
2   28 februari

FRÅGA 6
På våren 2016 kom nyheten att 
Emil Eriksson från Miljönären hade 
vunnit måleri-SM. På vilken ort är 
Emil Eriksson verksam?

1   Rättvik    
X   Kristinehamn     
2   Örebro

FRÅGA 7
Samband med OS i Rio de Janeiro 
tog Sarah Sjöström sitt efterläng-
tade OS-guld i simning. På vilken 
distans?

1  50 meter frisim   
X  100 meter fjäril  
2  100 meter frisim

FRÅGA 8
Produkten uppnår höga brand-
skyddsklasser, justerar akustiken 
i lokalen och ytskikten kan andas. 
Detta är tre fördelar när Miljönären 
informerar om att använda denna 
produkt. Vad är namnet?

1   Fibrite     
X   Kribe     
2   Sanelux

FRÅGA 9
Donald Trump vann årets president-
val i USA. Men var bor han nu tills 

att det nu är dags att flytta in i  
Vita huset?

1   Dallas     
X   Chicago      
2   New York

FRÅGA 10
Miljönären har haft verksamhet 
sedan 1940-talet. Vem var det  
som grundade det som i dag är 
Miljönärenkoncernen?

1  Olle Lindfeldt   
X  Roland Bojfeldt  
2  August Språng

FRÅGA 11
I september kom beskedet att 
Miljönären fått sitt hittills största 
uppdrag i Örebro när Peab bygger 
två punkthus i området Ormestad.  
Miljönären ska ansvara för måleri- 
arbetet. Vem är Miljönärens projekt-
ledare i Örebro?

1   Olle Eriksson  
X   Kenneth Eirelius  
2   Anders Bjurström

FRÅGA 12
Under 2016 kom nyheten att det 
populära dansbandet Vikingarna 
från Karlstad har återförenats  
under namnet Nya Vikingarna.  
De har gett ut många skivor där de 
flesta haft ett gemensamt namn 
följt av ett nummer. Vilket namn?

1   Saxparty     
X   Stuffparty    
2   Kramgoa låtar

FRÅGA 13
Miljönären arbetar efter en modell 
som är speciellt anpassad för upp-
drag hos privatpersoner. Vad heter 
den modellen?

1  Hemma-modellen  
X  Nära-modellen  
2  Känsla-modellen

Frågesport är ett kul tidsfördriv under jul- och nyårshelgerna. Här är det premiär 
för Färgtryckets julnötter.

Namn:

Adress:

E-post:

Telefon:



De flesta känner igen Gunde 
Svan. Få vet vilket hur viktig 
hans fru Marie Svan är för 
honom i yrkesrollen.

– Gunde är en stark entre- 
prenör. Men han behöver 
någon som hjälper honom 
att springa åt rätt håll. Den 
personen är jag, säger Marie 
Svan.

Marie är en stark och driv- 
ande person med bestämda 
åsikter, bland annat när det 
gäller samhällsutvecklingen.

Marie Svan har varit skidåkare, 
polis, drivit företagshotellet Lok-
stallarna i Vansbro, haft individ-  
och ledarskapsutbildningar, suttit 
med i styrelser för Svenska Skid-
förbundet, Sparbanken i Dalarna 
samt haft ledande befattningar 
inom En svensk klassiker och 
Vansbrosimningen.
 – Det är mycket före detta när 
det handlar om mig, säger hon, 
skrattar och fortsätter:
 – Den röda tråden under 
de senaste 30 åren har va-
rit varumärket Gunde Svan. 
Det har präglat bådas våra yr-
kesliv. Vi är två projektstyrda 
personer som hoppar på ett pro-
jekt, genomför det med bra resul-
tat, avslutar och börjar med näs-
ta. Nu handlar det mest om olika 
gemensamma tv-projekt och mitt 
uppdrag som vice ordförande i  
Dalarnas Försäkringsbolag.

Gunde syns i rutan och du 
har en sammanhållande i 
uppgift i bakgrunden?
– Jag verkar utan att synas. Vi har 
hållit ihop sedan vi var 17 år och 
så har vi fungerat tillsammans. 
Gunde gör grovjobbet och är 
utåtriktad framför kameran. Jag 
gör det administrativa jobbet i 
bakgrunden. Det passar mig bra 
eftersom jag är mer stel och blyg.
 – Men Gunde hade nog haft det 
svårt utan mig eftersom han frågar 
mig om så mycket.

Är det svårt at driva ett före- 
tag tillsammans med sin man?
– Inte med sin man, men ibland 

Marie håller ordning på Gunde
”Jag är en ganska stark person”

kan det vara tufft med Gunde 
Svan. Det är en person med stort 
känsloregister och som är lite spe-
ciell. Han har ofta fullt fokus på 
aktuella projekt. Då gäller det för 
mig att vara kraftfull och se till 
att inga blir överkörda. Här är jag 
en ganska stark person.

Styrelseuppdrag
Det är här många har upptäckt 

Dalarna  
betyder frihet, 
trygghet och 
närhet till  
sig själv via  
naturen.
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den starka Marie Svan. Hennes 
drivkraft och kunskap har också 
resulterat i flera styrelseuppdrag. 
Nu är det fullt fokus på Dalar-
nas Försäkringsbolag där hon är 
vice ordförande i styrelsen och  
ordförande i revisionsutskottet.
 –Jag försöker renodla mina 
styrelseuppdrag och nu vill jag  
koncentrera mig på uppdraget 
inom Dalarnas Försäkringsbolag 
som är spännande, utmanande 
och intressant.

Är det där du skapar din 
egen plattform?
– Det stämmer, och det är samman- 
hang som jag värdesätter väldigt 
mycket.

Finns det tillfällen när 
Gunde står snett bakom och 
backar upp dig?
– När jag kommer hem från jak-
ten och ska ta reda på köttet. Då 
får han köra köttkvarnen. Sedan 
har han varit med på en del mid-
dagar där jag varit inbjuden.

Marie Svan, är mycket intresserad av jakt. Få vet hur viktig hon är för 
sin man i yrkesrollen.

Brinner för landsbygden
När Marie Svan pratar om sitt 
arbete för Dalarnas Försäkrings-
bolag märks också hennes tyd-
liga engagemang för en levande 
landsbygd och ett starkt Dalarna.
 – Dalarna betyder frihet, trygg-
het och närhet till sig själv via 
naturen. Samtidigt är det vik-
tigt att vi som bor i Dalarna, och 
andra landsbygdslän, får bättre 
självförtroende och jobbar för att  
politiker inser de möjligheter 
som finns i länet.

Landsbygden tycks vara en 
fråga som betyder mycket 
för dig?
– Absolut! Jag blir alldeles svettig 
när jag tänker på detta. Om vi kan 
ta tillvara landsbygdens resurser 
på rätt sätt i förhållande till sta-
den kan ett plus ett bli tre. Ett 
exempel: Nu har vi här i Skamhed 
fått fiber, vilket gör att vi snabb-
are kan kommunicera med om-
världen. Det skapar överlag bättre 
förutsättningar för näringslivet 
att kunna växa och utvecklas på 
landsbygden. Det är viktigt.

Profilen

Fakta/Marie Svan

Bor: Skamhed utanför Vansbro. 
Familj: Gift med Gunde,  
barnen Julia och Ferry
Ålder: 46
Fritidsintresse: Motion  
och jakt.
Läser: Deckare och biografier.  
Läser nu en bok om kvinnliga  
psykopater. Intressant.
Lyssnar på: Radions P1. 
Lärorikt.
Ser på: TV och då gärna på 
Veckans brott.
När ni ska måla om eller 
tapetsera hemma. Gör ni 
det själva eller anlitar ni 
hantverkare? Vi har inte gjort 
så mycket under de 30 år som 
vi bott i huset. Senast målade 
jag på en tapet. I sovrummet 
hade vi en tapet som hängde. 
Den satte vi fast med häftstift. 
Någon borde komma hem och 
hjälpa oss med detta.


