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I den här upplagan av 
Färgtrycket ”firar” vi 
utgivna 50 nummer!
Tolv år har gått sen det 
första numret kom ut 
våren 2004.

Vi kan blicka tillbaka på en 
koncern som vuxit och ut-
vecklats med nya och gamla 
medarbetare, nya avdelning-
ar och verksamhetsområden

Det händer mycket på tolv 
år. Färgtrycket har på ett bra 
sätt skildrat utvecklingen av 
Miljönärenkoncernen sedan 
jag och min kollega Klas 
Hedlund blev ägare i början 
av 2005. Framför allt vill vi 
som ägare vill skänka all 
tacksamhet till alla som bi-
dragit till att fylla Färgtryck-
et med alla minnesvärda 
händelser genom åren.

Vi tänker på…
… våra duktiga medar-

betare som bidragit med 
engagemang och kunskap. 

… våra kunder, som ställt 
upp och avsatt tid med intres-
sant information kring de 
projekt vi samarbetat kring.

… våra leverantörer och 
samarbetspartners, som 
bidragit till utvecklingen. 

… alla spännande profiler 
som delgett sina karriärer 
och vardag som inspiration. 

… Anders Hansson och 
Dala Media inklusive hans 
team, som ställt samman 
och presenterat Färgtrycket 
med allt innehåll.

Tänk vilken fantastisk 
dokumentation vi fått ner-
skriven och sparad. Tack ska 
ni ha! Drivkraften blir nu 
förstås att skapa ytterligare 
50 spännande nummer.

Med tanke på duktiga med-
arbetare vill jag förstås ock-
så lyfta fram Emil Eriksson 
från Rättvik, som nyligen 
vann guld när måleri-SM 
avgjordes i Malmö.

Emil har också fått bra 
coachning under SM-täv-
lingarna av vår kalkylator 
Kenneth Teledal. Jag önskar 
dem lycka till när EM avgörs 
längre fram i år.

Till slut hoppas jag ni får 
en varm och skön sommar!

Tolv år av 
utveckling

Andreas Söderqvist
VD, Miljönären- 
koncernen 

070-7465957 
andreas.soderqvist@
miljonaren.se

Anders Hansson
Dala Media
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Färgtrycket fyller 50 nummer. En skrift som i 
tolv år har berättat om Miljönärens utveckling 
från ett måleriföretag i Dalarna till en modern 
ytskikts-koncern som nu även finns i Värmland 
och Närke.

Färgtrycket har innehållit människor, idéer, 
kunskap och händelser som präglat Miljönären 
under den tiden.

Året var 2004 när Miljönärens ledning ville ge ut en 
skrift som skulle skildra verksamheten. 

Dåvarande VD:n Bengt Petters och Klas Hedlund, 
vice VD, kallade undertecknad till ett möte en grå 
vårdag 2004. Miljönären hade tidigare 
gett ut en tidning som hette Palet-
ten. Men den kom ut för få gånger 
per år för att upplevas som en ”kär 
gammal vän” hos mottagarna. Nu 
fanns idén att ge ut en ny form av 
företagstidning. Färre sidor jämfört 
med Paletten, men den skulle kom-
ma ut mer regelbundet – fyra gång-
er om året.

Basen för Miljönärens breda kom-
munikation skulle vara en kombina-
tion av Färgtrycket och hemsidan.

Mitt under mötet blev Bengt Pet-
ters orolig och frågade:

”Grabbar, klarar ni verkligen av 
att fylla fyra sidor av Färgtrycket 
med material fyra gånger om året?”

Klas Hedlund och undertecknad 
tittade på varandra, vi log och sa att 
det var lugnt. Sedan dess har vi många gånger inlett 
redaktionsmöten med att säga: ”Nu ska vi visa Bengt 
Petters att det går att skapa ytterligare ett nummer 
av Färgtrycket.” Bengt Petters oro blev länge en driv-
kraft. Nu har Färgtrycket kommit ut i tolv år och be-
står av sex sidor. Detta är en specialutgåva på åtta 
sidor.

Några minnesvärda händelser genom åren:
• När premiärnumret kom ut våren 2004 var Miljö-
nären ett traditionellt måleriföretag mitt i en genera- 
tionsväxling. Huvuddelen av verksamheten fanns i 
Dalarna.

• På vintern 2005 kunde Färgtrycket berätta om 
Miljönärens entré i Karlstad. På kort tid hade före- 
taget i Karlstad vuxit från två till fyra målare. 

• På hösten 2005 köpte Klas Hedlund och Andreas 
Söderqvist Miljönären av Bengt Petters. 

• I nummer 1/2006 släpptes nyheten att Miljö- 
nären köpt Sands Måleri i Falun. Detta var starten på 
en period av stark expansion.

• I många år visste ledningen för Miljönären att 
företaget hade en spännande historia. Men få kände 
till detaljer om hur allt började. I nummer 4/2007 
kunde Färgtrycket berätta om Miljönärens fascine-

Det gick att 
fylla 50 nummer 
av Färgtrycket

rande historia och presentera flera unika bilder. Käl-
lan var Gunnar Törnblom från Djurås, målare och 
god vän med grundaren Olle Lindfeldt.

• Nästa steg i Miljönärens expansion presentera-
des i nr 2/2008 då företaget förvärvade Språngs Måleri 
i Mora. Det var ett naturligt köp eftersom Språngs 
ägdes av Miljönärens tidigare VD Bengt Petters.

• Lågkonjunkturen förlamade världen 2008 och 
företag inom byggbranschen tvingades till massupp-
sägningar. Då satsade Miljönären offensivt och, till 
mångas förvåning, inleddes bygget av det nya huvud- 
kontoret. Detta skapade rubriker i media. Miljö- 
nären var ett företag som vågade satsa när andra 

duckade. 
• År 2010 fyllde Miljönären 60. 

Detta präglade layouten av Färg-
trycket under hela det året.

• I nummer 3/2010 hade Färg-
trycket för första gången sex sidor. 
Huvudnyheten i det numret var att 
målarna i Björnparken i Grönklitt 
var tvungna att hålla tiden. Annars 
fanns risken att de skulle få måla 
tillsammans med isbjörnarna, som 
skulle komma vid en speciell tid-
punkt.

• Miljönären har alltid varit duktiga 
på kulturmåleri. Detta skildrades i ett 
temanummer på sommaren 2011.

• ”Örebro – här är Miljönärens näs-
ta marknad!” Så löd rubriken i num-
mer 2/2012 sedan Miljönären förvärvat  
Måleritradition och etablerat sig i  

Närkes huvudstad.
• När Miljönären började erbjuda golvtjänster 

uppstod ett problem. Det fanns för få golvläggare. 
Det berättade vi om i nummer 3/2012.

• Det var fullt drag inom Miljönären när Ikea bygg-
des i Borlänge. Om detta berättades i nummer 1/2013.

• I Färgtrycket 2/2014 informerade vi om Miljö- 
närens satsning på kakel och klinker.

• Miljönären har alltid arbetat aktivt med kompe-
tensförsörjningen. Det har lett till att flera personer 
med utomeuropeisk bakgrund nu arbetar i företa-
get. I nummer 3/2014 presenterades utlandsfödda 
som jobbar på Miljönären.

• Detta är nummer 2 2016. Det 50:e numret av 
Färgtrycket som nu fått ny layout. 

Grabbar,  
klarar ni 
verkligen 
av att fylla 
fyra sidor av 
Färgtrycket 
med material 
fyra gånger 
om året?
BENGT PETTERS
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När premiärnumret 
kom ut våren 2004 var 
Miljönären ett traditio-
nellt måleriföretag mitt 
i en generationsväxling. 
Huvuddelen av verksam-
heten fanns i Dalarna.

I många år visste led-
ningen för Miljönären att 
företaget hade en spän-
nande historia. I nummer 
4/2007 kunde Färgtrycket 
berätta om Miljönärens 
fascinerande historia och 
presentera flera unika 
bilder. Källan var Gunnar 
Törnblom från Djurås, 
målare och god vän med 
grundaren Olle Lindfeldt.



Lågkonjunkturen förla-
made världen 2008 och 
företag inom byggbran-
schen tvingades till mass-
uppsägningar. Då satsade 
Miljönären offensivt och, 
till mångas förvåning, 
inleddes bygget av det 
nya huvudkontoret. Miljö-
nären var ett företag som 
vågade satsa när andra 
duckade. 

Miljönären har alltid varit 
duktiga på kulturmåleri. 
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nummer sommaren 2011.

”Örebro – här är Miljö-
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I Färgtrycket 2/2014  
informerade vi om Miljö-
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Viktig kommunikation
50 nummer av Färgtrycket, det känns som en bra prestation! Vi nöjer oss inte där 
utan fortsätter utveckla vår kommunikation med er kunder. Pappersupplagan av 
Färgtrycket är viktig, och kanske ännu viktigare i en alltmer digitaliserad värld.

Vår, förhoppningsvis, tydliga kommunikation sker på olika sätt: Det personliga 
mötet, Färgtrycket, informationsblad och utskick, vår nya hemsida samt sociala  
   medier. Miljönären fortsätter utvecklas för att vara alltid förstavalet för ytskikt, i 
        och på alla typer av byggnader. Den utvecklingen vill vi delge er.

           Joacim Backelin marknadschef 
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Miljönären-koncernen står 
inför ett spännande utveck-
lingsskede inom ytskikt, som 
fått namnet Vision 2020.

Samtidigt presenterar kon-
cernen en styrelse, med både 
nya och gamla namn, som 
blir en viktig motor i kom-
mande framtidssatsningar.

Miljönären har under den senaste 
tiden genomgått en stor organisa- 
tionsförändring från att mest 
vara ett måleriföretag till att bli 
en modern ytskiktskoncern med 
tjänster inom måleri, golv, kakel 
och klinker samt fönsterrenove-
ring. Nästa steg är att ytterligare  
utveckla verksamheten och den 
satsningen har fått namnet  
Vision 2020.

I en sådan utvecklingsprocess är 

När Anders Ahlgren lämnade sin riksdagsplats  
i januari 2016 hade han en tydlig plan för sitt  
fortsatta yrkesliv:

– Jag ville fortsätta mitt tidigare arbete som egen-
företagare, med tonvikt på olika styrelseuppdrag.

Klas Hedlund var snabbt framme och erbjöd honom en plats 
i Miljönärens styrelse.

– Det ska bli spännande att få arbeta med Miljönären, 
som nu utvecklas på ett positivt sätt och går mot en spän-

nande framtid, säger Anders Ahlgren, som i många 
år har arbetat som en framgångsrik entreprenör.

I Dalarna är han mest känd som en av länets 
mest offensiva politiker. De senaste åren har han 
suttit i riksdagen för Centerpartiet och verkat 
inom näringsutskottet. Men nu har han lämnat 
politiken och ett av hans stora nya fokusområ-
den är Miljönären.

– Jag hoppas att min erfarenhet av att driva före- 
tag och mitt breda kontaktnät kan vara ett bra 
bidrag inom det här uppdraget. Jag är också en 
person som har stort fokus på resultat och stäl-
ler gärna krav på verksamheten. Det kan vara 
till nytta för koncernen, säger Anders Ahlgren.

Eva Martinsson har stor kunskap inom 
personal- och kompetensfrågor. Det kommer 
Miljönären att få nytta av när hon nu tar 
plats i företagets styrelse.

Detta insåg Klas Hedlund när han erbjöd henne en 
plats i styrelsen. Hon tackade direkt ja till den möj-
ligheten. I tolv år arbetade Eva Martinsson med 
IT-frågor inom Banverket innan hon blev 
HR-chef på Dellner Couplers. Där fick 
hon viktig erfarenhet inom personal-
frågor och försäljning. I dag är Eva  
Martinsson egenföretagare med speciali-
tet inom HR-administration. 

– Jag har stort förtroende för Miljö-
närens ledning samtidigt som jag kan 
bidra med en del erfarenhet, säger Eva 
Martinsson och fortsätter:

– För mig känns det också inspirer- 
ande att få möjlighet att engagera mig 
i ett företag som insett konkurrensför-
delarna med att ha engagerade med-
arbetare och att stärka kompetens- 
försörjningen.

Miljönären 
presenterar en 
stark styrelse

Anders Ahlgren Eva Martinsson

det viktigt med en stark styrelse. 
Därför har ägarna Klas Hedlund 
och Andreas Söderqvist under en 
tid arbetat intensivt med att skapa 
en styrelse som är rustad för Miljö-
närens framtidssatsningar.

Den nya styrelsen presentera-
des i början av maj och innehåller 
både nya och välkända namn.

Klas Hedlund och Andreas Söder- 
qvist har varit med sedan de köpte 
Miljönären 2006.

Mats Nygårds, som är ekonom 
och revisor har haft en mycket 
viktig roll i styrelsen sedan 2005. 
Hans kunskap inom koncernens 
ekonomiska utveckling kommer 
även i fortsättningen att betyda 
mycket för Miljönären.

Nya i styrelsen är Eva Martins-
son och Anders Ahlgren, som pre-
senteras här intill.

Vi är glada 
att ha lyck-
ats locka till 
oss riktigt 
meriterade 
personer som 
känner enga-
gemang för 
koncernen
KLAS HEDLUND
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Klas Hedlund var märkbart nöjd 
när han under våren samlade den 
nya styrelsen för första gången:

– Vi är glada att ha lyckats 
locka till oss riktigt meriterade 
personer som känner engage-
mang för koncernen. Det här är 
en kraftfull styrelse som vi behö-
ver när koncernen nu går in i näs-
ta utvecklingsfas med målet att 
kunna erbjuda nya tjänster inom 
ytskikt, säger Klas Hedlund.

Miljönären-koncernens styrelse 

Klas Hedlund ordf. (ägare)
Andreas Söderqvist 
koncern-vd (ägare)
Eva Martinsson, egenföretagare 
inom HR-administration
Anders Ahlgren, egenföretagare
Mats Nygårds, ekonom, revisor.



Andreas Söderqvist, koncern-VD 
i Miljönären, säger att Emil  
Erikssons guld i måleri-SM bety-
der mycket för bolaget.

– Emils framgång i Malmö 
stärker givetvis Miljönärens 

Emil Eriksson från Rättvik är 
Sveriges bäste målare.

För en tid sedan vann han 
måleri-SM och nu är målet 
EM i Göteborg, som avgörs 
om ett halvår. 

En stor del av fritiden ägnar Emil 
Eriksson åt att träna målnings-
detaljer som ska göra honom 
till Sveriges förste medaljör i ett  
måleri-EM.

På dagarna arbetar han på Miljö- 
närens Rättviksavdelning.

För en tid sedan tog Emil Eriks-
son guld när måleri-SM avgjordes 
i Malmö. Han är märkbart glad 
eftersom detta var en mycket  
efterlängtad seger, som kom efter 
noggranna förberedelser.

För två år sedan blev han trea i 
måleri-SM. Emil Eriksson började 
direkt specialträna de moment 
som gav honom lägst poäng, för 
att få revansch.

Emil berättar att det är tapetse-

ring och målning som är hans 
starka delar, medan momentet 
bildöverföring (måla av en bild 
med millimeterprecision) har va-
rit en utmaning.

Nu gav hans träning resultat. 
I samband med SM-tävlingen 
fick Emil Eriksson höga poäng 
i tapetseringen och målningen 
samtidigt som han höll undan i 
bildöverföringen.

Det resulterade i att han kunde 
vinna SM-guldet med knapp mar-
ginal före tvåan.

Genom den här segern är han 
uttagen i svenska yrkeslandslaget 
och ska representera Sverige i EM 
i Göteborg månadsskiftet novem-
ber/december.

I början av 2017 är det sedan 
dags för nästa utmaning för Emil 
Eriksson: Sverigekval till VM som 
avgörs i Abu-Dhabi 2017. De tre 
första i årets SM gör då upp om 
en VM-plats.

– Det är också en stor målsätt-

SM-GULDET STÄRKER VARUMÄRKET Coachen 
tror på EM-
medalj

Miljönärens målare 
är bäst i Sverige

Eva Martinsson

Fakta/Måleri-SM
Finalen i Malmö bestod av tio 
deltagare som kvalificerat sig 
genom deltävlingar runt om 
i landet. Deltagarna får vara 
max 22 år. Tävlingen består 
av följande moment: Tapetse-
ring, snickerimålning, färg-
nyansering, bildöverföring, 
fria dekorationer. Dessutom 
har tävlingen ett tema (nu var 
det urbant/stadsmiljöer) där 
deltagarna får extrapoäng 
efter hur de tolkat temat. I 
tävlingen finns tre hastig-
hetsmoment: Bredspackling, 
sparmålning och tapetsering.

varumärke. Här kan vi visa att 
företaget har duktiga medarbe-
tare. Jag tänker bland annat på 
Emil och hans coach Kenneth 
Teledal.

Andreas Söderqvist har länge 

ning, säger Emil Eriksson, som 
inte glömt vardagen i Dalarna.

– Nej, det dagliga arbetet är 
viktigast och tryggheten. Jag 
trivs verkligen med mitt jobb och 
mina arbetskamrater, säger han.

noterat Emil Erikssons färdig- 
heter. Både i det dagliga arbetet 
och i samband med SM-tävlingen.

– Emil Eriksson har en bra 
känsla för finishen som är så vik-
tig för att resultatet ska bli bra. Hur går det för Emil 

Eriksson på EM i 
Göteborg? Hans coach, 
Kenneth Teledal, som till 
vardags är kalkylerare 
på Miljönären, tror på en 
historisk svensk insats:

– Det kan bli medalj. I så fall 
den första svenska medal-

jen sedan 2008, 
säger han och 
fortsätter.

– Emil har 
en otrolig vin-
narskalle. Det 
v i sas  b land 
annat av med 
v i lken  iver 
han tränade 
inför årets 
S M .  E m i l 
fokuserade 

verkligen på sina svagheter 
i flera år för att vara bäst när 
det gäller.

Nu väntar EM i Göteborg 
för Emil. 

– Det kan vara en fördel 
för Emil att tävla på hem-
maplan eftersom han då får 
måla med svenska produk-
ter som han är van vid, säger 
Kenneth Teledal.

Han berättar att Emil 
Eriksson är allsidig, snabb 
och noggrann. Tapetsering 
är något av hans specialitet. 
Det är momentet bildöverfö-
ringar, där man ska måla av 
en bild med millimeterpre-
cision, som blir hans stora 
utmaning.

– Det är ett måleri som 
inte är så vanligt i Sverige, 
men förekommer oftare ute 
i Europa. 

Kenneth Teledal har själv 
tävlat i måleri-SM för många 
år sedan. Då kom han fyra 
i finalen. På den tiden gick 
alla direkt till final.

På senare år har Miljönä-
ren också representerats av 
Lisa Dimgård i dessa sam-
manhang. Hon gick tyvärr 
inte till finalen.

– Det är bra av både Lisa 
och Emil att vilja ställa upp 
och tävla. Nu får vi hoppas 
att det är fler i den yngre ge-
nerationen inom Miljönären 
som vill anmäla sig. Jag ger 
gärna råd och tips. Att få täv-
la här är också utvecklande 
i det ordinarie arbetet, säger 
Kenneth Teledal.

Stora Bilden: Emil Eriksson, från Miljönären, vann måleri-SM. Lilla bilden: I samband med segern fick 
Emil Eriksson träffa kungen.



Miljönären Golv har fått en 
ny produktionschef. Han 
heter Mattias Andersson, och 
nu byter han från kundsidan 
och den kommunala världen 
till leverantörssidan och det 
privata näringslivet.

– Det blir en spännande 
utmaning med nya förut-
sättningar, säger Mattias 
Andersson.

Han bor i Borlänge och har under 
större delen av sitt yrkesliv arbe-
tat hos det kommunala fastig- 
hetsbolaget Tunabyggen. De se-
naste åren har Mattias Andersson 
haft rollen som förvaltningschef.
Nyligen blev han erbjuden jobbet 
som ansvarig för golv samt kakel 
och klinker på Miljönären.

– Det kändes direkt som ett 
spännande jobb som jag inte vil-
le missa. Jag är nyfiken på att få 
arbeta inom det privata närings-
livet som präglas av snabba beslut 
och flexibilitet. För mig lockar 
också möjligheten att bidra till 
att utveckla en verksamhet och 
göra bra affärer, säger Mattias 
Andersson.

Professionellt företag
Där har han stor erfarenhet från  
Tunabyggen, som länge haft ett bra 
samarbete med Miljönären.

Mattias byter sida
– är ny produktionschef för golv

– Det jag spontant tar med mig är 
betydelsen av att vi marknadsför 
oss som ett komplett ytskiktsföre-
tag. Minns att vi på Tunabyggen 
blev förvånade när vi första gång-
en insåg att Miljönären också 
kunde erbjuda golvtjänster. Vi 
upplevde Miljönären som ett väl-
digt professionellt företag, säger 
Mattias Andersson och fortsätter:

– En av mina första uppgifter 
är att snabbt skapa en bra struk-
tur inom områdena golv samt 
kakel och klinker. Här har Miljö-
nären vuxit snabbt och är störst i 
Dalarna. Nu gäller det att vi orga-
niserar oss bra för att skapa goda 
förutsättningar för framtiden.

Bra ledarskap
Mattias Andersson betonar vikten 
av att ha ett bra ledarskap som 
utvecklar medarbetarna, och in-
spirerar dem att ta egna initiativ.

– Jag är övertygad om att en väl 
fungerande verksamhet bygger 
på att medarbetarna ska må bra 
och trivas på jobbet. Vi måste alla 
kunna se varandra i vardagen där 
det är lika naturligt att ge varan-
dra beröm som synpunkter.

Mattias Andersson är också 
engagerad inom idrotten. Han 
är övertygad att näringslivet har 
mycket att hämta från idrottens 
värld.

Jag är 
övertygad 
om att en väl 
fungerande 
verksamhet 
bygger på att 
medarbetarna 
ska må bra 
och trivas på 
jobbet.
MATTIAS ANDERSSON
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– I ett lag har alla spelare olika, 
men likvärdiga, roller och måste 
samspela för att nå framgång. Det 
gäller också de som arbetar inom 
exempelvis Miljönären. Vi har oli-
ka uppgifter, men det är det som 
vi skapar tillsammans som blir 
resultatet.

Fakta/Mattias Andersson

Ålder: 41
Bor: Borlänge
Familj: Sambo och två barn.
Tidigare yrkesliv: Har jobbat 22 
år på Tunabyggen. Senast som 
förvaltningschef.
Övrigt: Mycket idrottsintresserad. 
Sitter i styrelsen för Borlänge  
hockey och tränar Bullermyrens  
F 15-lag i fotboll.

I juni släpps Miljönärens 
nya hemsida som blir ett än 
viktigare verktyg i koncern-
ens kontakter med kunder, 
partners och andra som är  
intresserade av verksam-
heten eller vill komma i 
kontakt med företaget.

– Vi är glada över att nu kunna 
presentera en modern hemsida 
som också är anpassad till mobi-

Besök nya miljonaren.se
ler och läsplattor. Vi vet att redan 
nu använder många sin mobil 
eller läsplatta för att gå in på  
www.miljonaren.se. Vi hoppas 
att vår nya hemsida ska uppskat-
tas av våra och kunder, partners, 
säger Joacim Backelin, marknads-
chef på Miljönären.

Den nya hemsidan innehåller 
bland annat detaljerad beskriv-
ning av Miljönärens olika verk-
samhetsområden. Det finns också 

formulär för 
privatkunder 
som vill kontak-
ta Miljönären 
och beskriva den 
hjälp som öns-
kas.

Företagskun-
der får också en 
tydlig bild av de 
tjänster som Miljö-
nären erbjuder.


