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Anders målar   
 i  himmelsk miljö

Eva-Lena ser utmaningar 
med Vasaloppet

Miljönärens nya   
organisation
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Nu går jag vidare
Det här är min sista krönika i Färg-
trycket. I elva år har jag i denna 
spalt försökt roa er läsare, men nu 
är det slut.
 Vid nyår överlämnar jag det ope- 
rativa ledarskapet till andra perso-
ner inom koncernen, vilket ni kan 
läsa om i detta nummer.
 
För drygt ett år sedan började styrelsen 
att skissa på den organisation som beslu-
tades på senaste styrelsemötet i augusti. 
Den struktur som vi byggt upp under lång 
tid började bli omodern. Nuvarande struk-
turer bygger nämligen på hur verksam-
heten såg ut för ungefär tio år sedan. Vi 
tyckte att det var dags att tydliggöra våra 
verksamheter. Bland annat finns golvverk-
samheten i ett måleribolag. Det är dags 
att bli tydligare.
 Att ta fram den nya organisationen har 
varit spännande. Vi har ställts inför många 
frågor och ibland fått omvärdera frågor då 
vi upptäckt något annat, som har större 
påverkan än den ursprungliga, i analysen 
eller målet. 

Nu lanserar vi vår nya moderna organisa-
tion som speglar den verksamhet som vi 
bedriver i dag. Den innehåller verksamhe-
ter som inte fanns för tio år sedan. 
 Jag är säker på att Miljönären kommer 
att upplevas som spänstigare och tydligare  
mot våra intressenter. 

I alla tider har nyfikenhet och utveckling 
kännetecknat det som vi idag förknippar 
med Miljönären-koncernen. Det som var 
ett bolag 2005 är idag fem aktiva bolag 
inom en koncern med en omsättning som 
är cirka fyra gånger större jämfört med då. 
 Jag och min kompanjon Andreas Söder-
qvist har fått en fantastisk möjlighet att 
under tio år göra denna resa. Tack alla 
ni som varit med och bidragit till utveck-
lingen!

Det var 1993 som jag klev in på mitt första 
VD-uppdrag. I en annan bransch och kanske  
i en annan tid. 

Nu ska jag avsluta min dryga 20-åriga VD-
karriär för att gå vidare. Jag ska greppa 
ordförandeklubban och försöka bidra med 
mina erfarenheter till den nya verksamhe-
ten inom Miljönären.

Därmed är det dags att be mina efter- 
trädare att ställa sig på startlinjen. Ta emot 
stafettpinnen då jag nu svänger in på upp-
loppet för att lämna över 
det operativa ansvaret. 
Jag gör det till folk jag 
tror på.

Förändringar som stärker Miljönären

Hur kommer Miljönären att märka att du blir koncern-VD?

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  

Telefon: 0243-668 83 

Mobil och Viber: 
070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

Styrelsen/ägarskap

Klas Hedlund blir aktiv styrelseordförande och 
fortsätter som delägare i koncernen tillsam-
mans med Andreas Söderqvist. Ägarförhållan-
derna blir alltså oförändrade. 

Varumärket och verksamheten

Det är viktigt att betona att all verksamhet 
kommer att fortsätta under det gemensamma 
varumärket Miljönären.

– Jag ska verka för en fortsatt utveck- 
ling av Miljönären som ett ytskikts- 
företag som kan erbjuda de flesta  
tjänster från golv till tak. Vi har  
också en stor kunskap inom special- 
områden som fönsterrenovering,  
plåtmåleri, kulturmåleri och flera 
nischade måleri- och golvprodukter. 
Det är en styrka för oss.

Beskriv din ledarstil?
– Jag är en drivande person med 
stor tävlingsinstinkt och en öppen  
person som uppskattar raka besked. 

För mig är också viktigt att vara  
uppmärksam och lyssna på med-
arbetarna.
 
På vilket sätt kan du utvecklas 
som företagsledare?
– Jag skulle kunna vara mer tålmo- 
dig och bli bättre på att delegera.

Om du ska måla om hemma. 
Anlitar du hjälp eller gör du 
det själv?
– Anlitar hjälp eftersom jag inte har 
tid att göra det själv.

Andreas Söderqvist och Klas Hedlund. 

En ny koncernorganisation samt förändringar i företagsledningen där Andreas Söderqvist blir 
koncern-VD är två viktiga inslag när Miljönären nu rustar för framtiden.

Hallå Andreas!

– Vi skapar en klar struktur för  
organisationen och tydliggör 
våra roller. Det blir en röd tråd 
i vår verksamhet, säger Anders 
Söderqvist.
 Klas Hedlunds beslut att träda  
tillbaka som VD och bli aktiv 
styrelseordförande, ( se hans 
ledare här intill) sammanföll 
med en, sedan länge, planerad 
utveckling av organisations-
strukturen med moderbolag och 
dotterbolag.
 – Nu går vi vidare med en 
ledarskapsutbildning för alla 
tjänstemän, utom administra-

tionen, inom något vi kallar för 
Miljönären Academy.  
 Det blir en bra grund för det 
fortsatta arbetet, säger Andreas  
Söderqvist.
 Miljönären stärker verksam-
heten inom golv, klinker och 

kakel genom att verksamheterna 
läggs inom ett eget dotterbolag. 
Visionen är att inom fem år 
kunna erbjuda marknaden, i 
organiserad form, alla företagets 
tjänster på alla verksamhetsorter.
 – I det här sammanhanget 
vill jag betona att Klas Hedlund 
kommer att bli en synnerligen 
aktiv styrelseordförande, vilket 
är bra. Hans erfarenheter är 
viktiga för koncernen, säger  
Andreas Söderqvist.
 Den nya organisationen för 
Miljönären-koncernen ser ut 
såhär:

Promål AB

Koncernens moderbolag där Andreas Söderqvist blir VD. Inom detta bolag finns administration och 
stödfunktioner till övriga verksamheter.

Miljönären Golv AB

Ett dotterbolag med inrikt- 
ning mot golv, kakel och 
klinker. Detta är ett led i  
arbetet med att utveckla den 
här delen av verksamheten 
vilket ytterligare utvecklar 
Miljönären som ett komplett 
ytskiktsföretag.  
 Inom kort blir det klart  
vem som kommer att leda den  
verksamheten.

Miljönären Måleri AB

Inom detta dotterbolag finns 
den traditionella måleriverk-
samheten samt specialom-
råden som plåtmåleri, kul-
turmåleri, fönsterrenovering 
och nischade uppdrag.
 Verksamheterna bedrivs  
i Borlänge, Falun, Avesta,  
Ludvika, Örebro och Värmland 
med Karlstad som bas.
 Jan Stenström blir bolags-
ansvarig.

Miljönären 
Målerientreprenad AB

Liknande verksamhet som  
i Miljönären Måleri AB fast 
här är det fokus på norra 
Dalarna med Rättvik och 
Mora som bas.
 Henrik Sandberg blir bolags-
ansvarig. 

Fakta/Andreas Söderqvist

Aktuell: Ny koncern-VD i  
Miljönären. 

Ålder: 44 år. 

Bor: Borlänge. 

Familj: Son 14 och dotter 10. 

Fritidsintressen: Friluftsmänniska  
som gillar golf, fotboll och  
skidor. Barnens aktiviteter är  
prioriterade. Är bland annat  
ungdomsledare i fotboll.



Samlad ytskiktsentreprenad
– ett nytänkande

Uppdrag i himmelsk miljö

Miljönärens arbete med att bli ett komplett ytskiktsföretag, med samlade 
tjänster inom måleri, golv samt kakel och klinker fungerar i verkligheten.
 Det märks när Falu kommun nu bygger en ny fastighet för vård och 
omsorgsboende, inom ramen för EU-samverkansprojektet ”Innobuild”, i 
Hälsinggården. Det är Miljönärens första stora projekt med dessa olika 
tjänster i samma entreprenad.

– Det var ett riktigt äventyr som jag all-
tid kommer att minnas, säger Anders 
Timblad.
 Han ingår i Rättviks målerilag, men 
har sin bas i Leksand där han har stor 
frihet i det dagliga arbetet.
 I Leksand träffade Anders Timblad 
ett par bekanta som nyligen hade köpt 

en fiskelodge vid Tjuonajokk. En plats 
som lockar många besökare eftersom 
där finns unika fiskemöjligheter att 
fiska öring, harr och gädda. Dock slu-
tar närmaste väg vid Nikkaloukta, tre 
mil från fiskecampen. Därför innebar 
det speciella utmaningar när det i som-
ras var dags att renovera och måla om  
anläggningen.
 – Ägarna frågade om jag kunde  
hjälpa dem. Efter klartecken från 
Miljönärens ledning begav jag mig 
till Norrland. Jag tror nog att flera i 
ledningen gärna hade velat följa med, 
berättar Anders Timblad och skrattar.
 Han kom till Kiruna flygplats. Där 
stod en helikopter och väntade på  
honom. Den hade tidigare transporterat 
materialet till Tjuonajokk. Det gällde 
verkligen att göra exakt rätt beräkning 
av material och färg. Varje extra vända 
med helikoptern skulle innebära extra 
kostnader.
 När Anders Timblad flög de sju  
milen i helikoptern, sydväst från Kiruna, 

fick han en oförglömlig naturupplevelse.  
För att inte tala om tiden då han fick 
måla i en himmelskt vacker miljö.
 – Det var fantastiskt och oförglöm-
ligt. Faktum är att jag lämnat kvar 
mina målarbyxor i Tjuonajokk efter-
som jag räknar med återvända dit i 
sommar för att göra del två av upp-
draget. 
 Vill du veta mer om fiskelodgen i 
Tjuonajokk gå in på: 
www.fishyourdream.com

Miljönärens Anders Timblad, på arbetsplatsen 
– mitt ute i Lapplands vildmark.

 Helikopter var viktig för att få ut material till arbetsplatsen.

Tala om en himmelsk arbetsmiljö.

En trio som visar att Miljönärens arbete med att bli ett komplett ytskiktsföretag fungerar i verkligheten. 
Fån vänster. Lennart Sjöbolm, golv, Jan Stenström, arbetschef, Roger Rieem, kakel och klinker.

I Hälsinggården, som ligger i östra 
Falun, pågår nu ett nybygge av en 
fastighet med 48 st lägenheter samt 
gemensamma service-, personal- och 
umgängesytor som ska bidra till att 
utveckla kommunens vård och om-
sorg. Miljönären har anlitats för  
måleriarbete, golvläggning samt kakel 
och klinker. En milstolpe i utveck-
lingen för Miljönären som modernt  
ytskiktsföretag.
 – Det är en spännande utmaning 
som betyder mycket för Miljönären. 
Vi har fått tre verksamhetsområden, 

som tidigare arbetat parallellt, att verka 
tillsammans. Nu hjälper vi varandra på 
ett helt annat sätt än tidigare. Vi pla-
nerar och organiserar ytskiktsdelen i 
byggprocessen på ett effektivare sätt, 
säger Jan Stenström, arbetschef Måleri 
på Miljönären.
 Han fortsätter:
 – Det märks tydligt att de som arbe-
tar inom våra verksamhetsområden 
har blivit mer intresserade av varandras  
arbete. Det skapar ett större engagemang 
för samtliga i projektet vilket också 
märks bland kunderna. Vi talar här om 

ett nytänkande för branschen.
 Lennart Sjöblom, ansvarig Golv på 
Miljönären, beskriver skillnaden i det 
praktiska arbetet på byggplatsen:
 – Tidigare, när varje del arbetade  
ensam, skulle alla bara fram samtidigt 
och göra sitt arbete, utan att tänka på 
att helheten fungerade smidigt. Nu, 
när vi är dessa tre delar inom samma 

företag, pratar vi ihop oss och planerar 
utifrån det. Självklart blir resultatet 
mycket bättre för dem som anlitar oss.
 Roger Rieem, som ansvarar för Kakel 
och klinker på Miljönären, håller med:
 – Här har vi samråd som kan bli bra 
för både detta och kommande projekt. 
Den här arbetsformen kommer ju att 
utvecklas hela tiden.

– Det här är mitt märkligaste uppdrag under 45 år som målare, tänkte  
Miljönärens Anders Timblad, när han på sensommaren tog helikoptern de  
sju milen till arbetsplatsen – mitt ute i Lapplands vildmark. Han skulle 
måla en fiskecamp och stugby vid Tjuonajokk, tre mil från närmaste väg.



Information från Miljönären-koncernen

Denna form av personalliggare införs för 
att försvåra svartarbete, minska ekonomisk 
brottslighet och främja en sund konkurrens 
mellan seriösa företag inom byggbranschen.
 Den nya lagen innebär att alla byggprojekt 
som passerar fyra prisbasbelopp i omsätt-
ning ska ha en elektronisk personalliggare. 
Miljönären använder ID06 som är branschens 
verktyg, anpassat efter PUL (personuppgifts-
lagen).
 De som arbetar på dessa projekt ska med 
sina ID06-kort logga in respektive ut när de 
börjar eller slutar arbetsdagen.
 På så sätt skapas mer ordning och reda 
när det gäller ekonomiska och administra-
tiva delar inom byggbranschen. Utrymmet för 
osund verksamhet minskar.
 Ett exempel på att detta fungerar är restau-
rangbranschen som införde ett liknande sys-
tem 2007. Där ökade de redovisade lönerna 
med en miljard under det första året och  
ytterligare 1,5 miljarder året efter.
 – Vi på Miljönären ligger långt framme i 
förberedelsearbetet. Även om den nya lagen 
innebär extraarbete för oss upplever vi detta 
som något bra eftersom det kan innebära 
så många positiva effekter för branschen, 
säger Andreas Söderqvist, produktionschef 
på Miljönären.
 Medarbetarna kommer att få mer informa-
tion om detta under december månad.

Elektronisk  
personalliggare 

 Lasarettsmålning  
med speciella krav

En film som  
presenterar Miljönären

Miljönären har ett eget kontor på lasarettet i Falun. 
Där leder Lars Engström arbetet som utförs tillsam-
mans med två till tre målare. Deras ansvarsområde 
är lasarettet i Falun och på Borlänge Sjukhus samt 
vårdcentralerna i regionen.
 – Här är vi ganska självgående och har direktkon-
takt med fastighetsledningen för lasarettet som ger oss 
uppdragen. Vi trivs bra, säger Lars Engström.
 När Lars kom till Miljönären 2003 blev han upp-
lärd av Lars-Erik Liss som varit Miljönärens målare 
på lasarettet i många år. År 2009 gick Lars-Erik Liss 
i pension och Lars Engström fick ta över uppdraget. 
Det fascinerande är att uppdragen på lasarettet aldrig 
verkar ta slut. Det finns ett ständigt behov av målning 
och underhåll där Miljönären anlitas.
 – Nu händer det att man kommer tillbaka till samma  
måleriuppdrag som jag utfört tidigare. Då känns det 
verkligen som man har varit här i många år, säger Lars 
och tillägger.
 – Den stora skillnaden mot tidigare är att vi nu 
också har ansvaret för Landstingets Dalarnas fastig-
heter i både Falun och Borlänge. 

Tystnadsplikt
Att vara målare på lasarettet kräver vissa egenskaper.
Först handlar det om tystnadsplikten. Lars Engström 
berättar att han ytterligare har utvecklat den tystnads-
plikt som finns på lasarettet.
 – Jag kände snabbt att det var viktigt att inte 
berätta för andra vilka patienter och anhöriga som 
man möter här uppe. Det är en form av respekt  

Nu har filmen om Miljönären haft premiär.
 – Det är roligt att kunna visa kunder och 
övriga marknaden vår verksamhet på Miljö-
nären. Det är en bredd vi är stolta över.
 Filmen, som är nästan tio minuter, beskriver 
Miljonärens arbetssätt inom målning, golv, 
fönsterrenovering, kakel och klinker, plåtmålning 
samt andra specialområden.
 Du kan se filmen via en länk på hemsidan 
eller på Youtube. Den kommer även att finnas 
i en kortversion. 

för dem som jag kommer i kontakt med inom sjuk-
vården.
 Den andra utmaningen är att kunna utföra måleri-
arbetet samtidigt som verksamheten pågår.
 – Vi har exempelvis varit med om att måla om 
på intensivvårdsavdelningen samtidigt som verksam-
heten pågår med allt vad det innebär. Första gången 
kändes det svårt men nu fungerar det naturligt. Det 
gäller att ta största möjliga hänsyn till alla på plats.

Smidig målning
Lars Engström berättar att det finns exempel när verk-
samhetsansvariga inte tror det går att förena verksam-
het med måleriarbete. Som när Miljönären nyligen 
skulle måla i en vårdcentral.
 – Ledningen för vårdcentralen trodde inte det var 
möjligt för oss att utföra vårt jobb samtidigt som de 
hade verksamhet. De krävde att vi skulle göra jobbet 
på kvällar och helger. Ingen visste då vilka uppdrag vi 
haft tidigare på lasarett. Efter en pratstund så föreslog 
jag att vi skulle testa i tre dagar. Var de inte nöjda så 
skulle vi lösa det på ett annat sätt. Nu har vi arbetat 
där i tre veckor och ingen har klagat.
 När Miljönären nyligen renoverade på Folktand-
vården Manhem i Falun kunde ortodotiassistenten 
Kerstin Gilén-Löfblad konstatera att verksamheten 
flöt på bra parallellt med renoveringen:
 – Vi har inte tänkt mycket på att de varit i fastig-
heten. Allt har fungerat bra. 
 Noteras kan också att Miljönären även har måleri-
ansvar för lasaretten i Mora och Avesta.
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Lars Engström, från Miljönären får beröm av ortodotiassistenterna Kerstin Gäverth och Kerstin Gilén-Löfblad på Folktandvården Manhem.

Den 1 januari ska Miljönären, och alla 
andra i byggbranschen, ha infört en 
elektronisk personalliggare. Förbere-
delsearbetet har präglats av intensiv 
planering.

Att måla i en miljö där verksamheten är i full gång, med vårdpersonal och patienter, ställer naturligt-
vis olika och höga krav. Det är ingen ovanlig situation för Miljönärens målare som är stationerade 
på Falu lasarett.
 – Vi har lärt oss att kunna utföra våra uppdrag parallellt med ordinarie verksamhet. Det brukar gå 
bra, säger Lars Engström, som är en av Miljönärens målare på lasarettet.

Filmen om Miljönären har haft premiär. 



Rättviksmålarna är rustade för en intensiv vinter. 

– Vi är naturligtvis glada. Nu känns det som att 
marknaden vaknat rejält. Många har också upp-
täckt fördelarna med att vi kan erbjuda paket- 
lösningar för målning, golv och plattsättning, säger 
platschefen Henrik Sandberg.
 Han berättar om flera uppdrag som ska utföras 
i vinter. Både i Rättvik och Leksand. Här märks 
det tydligt att det kommunala fastighetsbolaget  
Rättviks Fastigheter AB flitigt anlitar Miljönären.
 – Vi har många projekt som beställts genom all- 
männyttan. Men hotellen i Tällberg, Stiftsgården  
i Rättvik och Västanviks folkhögskola är också upp-
dragsgivare som vi utför jobb åt i vinter, säger Henrik.

Marknadskontakter
Miljönären har jobbat hårt med att kontakta, infor-
mera och bearbeta marknaden i regionen. 
 Henrik Sandberg berättar också att Miljönärens 
satsning på att bli ett komplett ytskiktsföretag har 
bidragit till den positiva utvecklingen i Rättvik.  
I september 2014 kompletterades nämligen styrkan 
i Rättvik med två golvläggare, som nu har blivit tre.
Dessutom har Rättvik tillgång till medarbetarna i 
Falun som verkar inom kakel och klinker.
 – Detta har inneburit att vi kan erbjuda markna-
den kompletta lösningar för hela lokalernas ytskikt. 
För oss har det blivit en stor framgång. 

”Totaluppdrag”
Första kompletta uppdraget i Rättvik, med målning, 
golv, kakel och klinker var renoveringen av Leksands 
Sparbank i Rättvik. Det uppdraget blev nyligen klart.
 Nästa ”totaluppdrag” var renoveringen av omkläd- 
ningsrummet i Rättviks sporthall.
 Arbetet inleddes i november och Henrik Sandberg  
rapporterar att det gått bra.
 – Det första totaluppdraget gav oss flera bra  
erfarenheter som vi nu får nytta av i samband med 
jobbet i Rättviks sporthall. För oss har det varit  
en liten utmaning eftersom vi måste tänka på tre 
branscher samtidigt. Det krävs mer planerande. 
Men nu har vi hittat formen vilket gör att vi kan 
erbjuda en attraktiv lösning för marknaden. Hittills 
har beställarna varit nöjda.
 Det var 2013 som Henrik Sandberg, 32, efterträdde 
pappa Jan-Erik som platschef för kontoret i Rättvik 
som har elva målare och tre golvläggare. Henrik  
erkänner att det varit ett par intensiva år innan han nu 
blivit ”varm i kläderna” som platschef.
 Henrik tillhör en ny generation som tar allt mer 
ansvar inom Miljönären. Han säger att det inspirerar.
 – Jag och Olle Eriksson, som är platschef i  
Ludvika, är två exempel på att företaget ger den 
nya generationen förtroende. Det är både roligt och 
inspirerande för oss.

Nu är det full fart vid Rättvikskontoret. Därför blev ingen varslad inför 
vintern. Det är flera år sedan Miljönären kunnat köra full bemanning 
hela vinterhalvåret i Rättvik. 
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Totallösning bidrar 
till högtryck i Rättvik

Vi tänker på Min Stora Dag, 
Barncancerfonden och BRIS

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

Det är en insamlingsstiftelse som hjälper 
svårt sjuka barn att förverkliga sina önske- 
drömmar. Varje år insjuknar hundratals 
barn i Sverige i sjukdomar med en svår 
livspåverkande, inte sällan livshotande, 
diagnos. 
 Min Stora Dags mål är att ge dessa 
barn någonting underbart att drömma 
om när dagarna är långa och behand-
lingarna 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 hjäl-
per, 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
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Hon är före detta landslagsskidåkare 
från Sävsjö i Småland, som nu blir en 
stor profil i Dalarna. Den organisa-
tion som Eva-Lena kommer att leda 
betyder mycket för dem som bor längs 
sträckningen från Sälen till Mora.
 – Därför är evenemanget så spän-
nande. För mig kommer det att bli 
mycket viktigt att kombinera det ideella 
engagemanget hos funktionärerna med 

Eva-Lena söker utmaningarna i Mora

den kommersiella delen av Vasalopps-
veckorna. Här är nog min bakgrund en 
fördel, säger Eva-Lena.
 På 1980-talet var hon landslagsskid-
åkare och blev uttagen till VM 1982 
och 1987. Hon åkte också OS i Sarajevo  
1984. Under sina aktiva år, från ung-
dom till junior, fick Eva-Lena Frick  
erfara den kraft och de möjligheter som 
finns inom den ideella idrotten.
 Under de senaste åren har hon arbe-
tat som VD för Vätternrundan. Ett av 
landets stora motionsevenemang som 
ingår i en Svensk klassiker. Där har hon 
lärt sig att leda en stor organisation och 
evenemang som även har ekonomiska 
resultatkrav.
 Dessa erfarenheter hade stor bety-
delse när Eva-Lena Frick fick jobbet 
som vd för Vasaloppet. Nu ställs hon 
inför en ny stor utmaning.

Leda utvecklingen
Vasaloppet har i många år gått i spet-
sen för utvecklingen bland svenska 
motionsevenemang. Vätternrundan 
är ett av flera arrangemang som haft 
nytta av Vasaloppets utveckling och 
surfat med på den vågen. Nu ska Eva-
Lena Frick gå i spetsen och skapa nya 
utvecklingsmöjligheter i tider när det 
finns en tendens att intresset sviktar 
för de kortare loppen på Vasaloppets 
vintervecka. Nyligen hade Vasaloppet 
bland annat rea på starter, vilket upp-
märksammades stort i landet.
 – Just möjligheten att fortsätta ut-
veckla ett redan bra evenemang gör 
det här jobbet till den utmaning som 
jag tycker ska bli så spännande. Men 

först måste jag få möjlighet att lyssna 
och lära mig hur arbetet är upplagt i 
Mora, säger Eva-Lena och fortsätter:
 – Det är viktigt att samtliga in-
blandade känner att man vågar för att 
lyckas när det handlar om att utveckla 
en verksamhet. Man måste kunna testa 
om marken håller.

Lika stort
Hon berättar om den uttalade mål-
sättningen att Vasaloppets sommar-
vecka ska bli, deltagarmässigt, lika stor 
som vinterveckan. Här kan säkert Eva-
Lena, med sina kontakter från cykel- 
loppen i Vätternrundan, bidra med 
kontakter och intressanta inspel.  
 – Det finns en möjlighet att som-
mar- och vinterveckan blir lika stora. 
Men det bygger på att vi också har 
bra kontakter med funktionärerna i 
de olika arrangörsklubbarna. De måste 
orka och vilja jobba med evenemanget 
både sommar som vinter. En bra  

relation med våra funktionärer är en 
förutsättning för att Vasaloppet ska 
fortsätta utvecklas.
 I vinter flyttar hon till Mora. Först 
blir det en lägenhet innan hon senare 
väljer en mer permanent bostad. Då 
kan det bli aktuellt att renovera och 
måla om. Frågan är om hon då gör 
jobbet själv eller anlitar en målare?
 – Jag skulle aldrig ge mig in på att 
måla eller byta tapeter själv. Då kon-
taktar jag hantverkare, säger Eva-Lena 
och skrattar hjärtligt.

Profilen

Eva-Lena Frick, ny VD för Vasaloppet

 

Fakta/Eva-Lena Frick
Aktuell: Ny VD för Vasaloppet.

Bor: Borensberg utanför Motala 
i Östergötland. Flyttar snart till 
Mora.

Familj: Två döttrar 21 och 18 år.

Bakgrund: Elitskidåkare. 
Därefter bland annat VD för 
Vätternrundan i tolv år.  

Fritidsintresse: Idrott i alla 
former. Från motion till elit.

Personlig egenskap: Beskriver 
sig som engagerad, snäll, 
omtänksam och sätter andra 
framför sig själv.

Läser på fritiden: Deckare.  
Är periodare.

Mat: Äter hellre än lagar mat.  

Ser på TV: Mycket idrott.

Övrigt: Eva-Lena är också  
vice ordförande i styrelsen  
för O-Ringen som i sommar 
arrangeras i Sälen. Har åkt 
Vasaloppet och TjejVasan.
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Vasaloppsveckan ska bli lika stor sommar som vinter. 
Det är en av flera utmaningar för Eva-Lena Frick, 54, 
när hon vid årsskiftet flyttar till Mora för att bli VD  
för Vasaloppet. 
 – Vasaloppet står inför en spännande framtid. 
Därför känns det riktigt inspirerande att får leda det 
arbetet, säger Eva-Lena Frick.

Eva-Lena Frick ser flera spännande utmaningar när hon nu blir VD för Vasaloppet.  

Eva-Lena Frick har tidigare arbetat som VD 
för Vätternrundan. 
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