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Vårsolen tittar fram och 
dagarna blir ljusare och 
varmare. De som längtar till 
sommaren välkomnar den 
tilltagande värmen och de 
längre dagarna. Vi på Miljö-
nären ser också fram emot 
sommaren då vi får ytter-
ligare en dimension i vårt 
sortiment: Alla spännande 
utvändiga projekt.

All som planerar eller funde-
rar på utvändig renovering, 
är välkomna att redan nu ta 
kontakt med oss på Miljö-
nären. Vi erbjuder ett brett 
sortiment av tjänster såsom 
trä- och putsfasader, plåttak, 
fönsterrenovering, projekt av 
äldre karaktär med kulturhis-
toriskt värde och olika typer 
av saneringsåtgärder. 

Genom att vi är verksamma 
på många orter kan vi hämta 
erfarenheter och resurser från 
flera olika projekt. 

Hur tar vi till oss dessa 
erfarenheter? 

Vi vill leverera tjänster som 
uppfyller kundens önskan och 
kvalitet, i paritet till vad man 
betalar, plus det lilla extra i att 
få verka i en ny trevlig miljö. 

Vi kommer nu att intensifie-
ra kunduppföljningen av våra 
utförda tjänster. Uppföljningen 
är viktig för oss eftersom det är 
ni kunder som kan hjälpa oss 
att bli ännu bättre och utveckla 
oss. Det gynnar förhoppnings-
vis alla parter i slutändan. 

Det fina är att vår kunden-
kät är enkel och kortfattad och 
tar inte mer än max ett par 
minuter. Det bäddar för många 
svar, vilket är viktigt. Era 
synpunkter hjälper oss att leve-
rera en sådan bra slutprodukt 
som möjligt, samt utvecklar 
också våra medarbetare och 
leverantörer.

Vår golvverksamhet växer. 
Från och med 1 januari ingår 
Lebe Golv i Karlstad i Miljö-
närenkoncernen. Något ni kan 
läsa om i detta nummer. 

Lebe Golv är ett välrenom-
merat golvbolag i Karlstad som 
verkat i många år med duktiga 
medarbetare och gott rykte. Vi 
ser fram emot att tillsammans 
fortsätta den resan och utveck-
la verksamheten ytterligare 
med alla medarbetare. 

Vi ökar vår
kundnytta

Andreas Söderqvist
VD, Miljönären- 
koncernen 

070-7465957 
andreas.soderqvist@
miljonaren.se
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Glädje och vi-känsla. Det är 
två framgångsfaktorer för 
medarbetarna på Miljönärens 
avdelning i Falun.

– Vi skrattar ofta och trivs 
med varandra. Det känns 
som vi i Falun trivs med var-
andra, säger Lars Engström, 
projektledare i Falun.

Denna positiva känsla har Fa-
lugänget tagit med sig när de nu 

flyttat till nya lokaler. Från re-
gementsområdet till Ingarvet på 
andra sidan stan.

– Nu får vi större lokaler som är 
väl anpassade till att vår verksam-
het växer. Det blir mer utrymme 
för både personal, lager, hjälpme-
del och fönsterrenoveringsverk-
stad. Samtidigt får vi möjlighet 
till en ännu bättre logistik med 
material och utrustning till och 
från avdelningen. Detta förbätt-

rade flöde blir en fördel för våra 
kunder, berättar Lars Engström.

Även avdelningen för fönsterre-
novering kommer att få nya och 
ändamålsenliga lokaler.

– Det är bra eftersom den av-
delningen växer kraftigt, säger 
Lars Engström.

I Falun arbetar 33 personer, för-
delat på 19 målare, två fönsterre-
noverare, sju kakelsättare samt 
åtta golvläggare.

Faluns vi-känsla 
– en styrka i nya 
lokalerna

Miljönärens medarbetare framför det nya kontoret på Ingarvet i Falun, som ligger på Matsarvsvägen 2.



När golv blev en del Miljönärens erbju-
dande tog det något år för marknaden 
att upptäcka fördelarna. Men nu rullar 
det på mycket bra och en liknande ut-
veckling finns inom kakel och klinker.

– Det brukar ta två, tre år innan sådana här 
tjänster får genomslag på marknaden, berät-
tar Mattias Andersson, som är produktionschef 
för golv, kakel och klinker. Eftersom kakel och 

I Falun kan Miljönären 
erbjuda ett totalkoncept 
med måleri, golv, kakel samt 
fönsterrenovering. 

Nu börjar marknaden 
upptäcka möjligheterna 
med att dessa tjänster finns 
hos en leverantör. Projektet 
Hotell Falun är ett exempel 
på detta.

Under första halvåret har arbetet 
med utbyggnad och renovering 
av Hotell Falun kommit i gång 
på allvar. I Miljönärens uppdrag 
ingår måleri, golv samt kakel och 
klinker. Ett samlat koncept med 
många fördelar för kunden, som i 
det här fallet är Affärsfastigheter.

– Vi märker att alltf ler upp-
täcker att vi kan erbjuda dessa 
tjänster tillsammans. Det skapar 

klinker är senast in av de tjänster som Miljönä-
ren erbjuder, är det först nu som vi ser att det 
tar fart även inom det området.

Enligt Mattias Andersson har utvecklingen 
accelererat:

– Intresset för kakel och klinker har ökat. 
När marknaden dessutom ser att det går att få 
detta utfört tillsammans med måleri och golv 
inom ramen för ett företag innebär det många 
positiva effekter för Miljönären.

en ökad trygghet att få allt under 
samma tak, säger Mattias Johans-
son, projektledare i Falun.

Komplett ytskiktsföretag
Miljönären har haft ett antal lik-
nande totaluppdrag efter att man 
börjat arbeta som ett komplett yt-
skiktsföretag.

– Nu är det upp till oss att ska-
pa en bra samordning för våra yr-
kesgrupper så att uppdraget flyter 
på bra. Vi har vässat våra rutiner, 
något som projektet Hotell Falun, 
och framtidens kunder kommer 
att kunna dra nytta av, säger Mat-
tias Johansson och fortsätter:

– För det är ju betydligt lättare 
att samordna ytskiktsarbeterna: 
måleri, golv och kakel inom ett 
företag.

Denna palett av ytskiktstjäns-

Totalkoncept som
skapar drag i Falun

Intresset växer för kakel och klinker

Golvläggare från Miljönären bär in nya golv i samband med bygget av bostäder vid Glimmerstigen i Falun.

Bland intressanta projekt på senare tid kan 
nämnas Geschwornergården vid Falu gruva, 
där Miljönären kakelsatte köket och ytbehand-
lade väggar och tak i hela restaurangen. Under 
första halvåret 2017 kommer Miljönären också 
att lägga klinker i Volvos anläggning i Borlänge.

Kakel och klinker blir också ett viktigt in-
slag i samband med utbyggnaden av Hotell Fa-
lun, där Miljönären även sköter målning och 
golvläggning.

ter har också bidragit till att Mil-
jönären lyckats ta in så många 
uppdrag att alla medarbetare va-
rit i full sysselsättning. 

– Det är vi självfallet glada 
över, säger Mattias Johansson.

Ett arbetsområde som växer är 
fönsterrenovering. Mattias Johans-
son berättar att Miljönärens föns-
terrenoverare arbetar för högtryck.

– Många har upptäckt förde-
larna med att renovera fönstren 
istället för att byta dem.

Byggboom
En som hoppas på en byggboom 
i Falun är Jan Stenström, produk-
tionschef på Miljönären:

– Flera nya nya byggprojekt 
planeras. Blir de verklighet bidrar 
detta till att framtiden i Falun ser 
ljus ut, säger han.

Vi märker 
att alltfler 
upptäcker att 
vi kan erbjuda 
dessa tjänster 
tillsammans. 
Det skapar  
en ökad  
trygghet att 
få allt under 
samma tak
MATTIAS JOHANSSON
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Nu tar Miljonären nya tag för framtida upp-
drag i Karlstad. Ett led i det arbetet är att 
Christian Hansson-Böe blivit ny projektledare 
för Miljönärens avdelning i Karlstad.

Han har varit målare i Karlstad och kan den 
aktuella marknaden. En närmare presentation 
av Christian Hansson-Böe kommer att finnas i 
nummer 2 av Färgtrycket.

Landstinget Dalarna har investerat i ambulans-
helikoptrar. En satsning som ökat tryggheten för 
invånarna i länet. Samtidigt har det byggts heli-
kopterplattor vid lasaretten i Falun och i Mora, 
som är klassat som flygplats, med speciella krav. 

Miljönären fick i uppdrag att måla själva be-
tongplattorna där helikoptrarna landar samt 
teknikrummen och hiss-schakten. Dessutom 

För en tid sedan förvärvade Miljönären 
Lebe Golv som har verksamhet i Karl-
stad. Därmed kan Miljönären även 
erbjuda totaltjänster i Karlstad och 
Kristinehamn.

– Det har tagits emot bra av våra fasta kunder 
på marknaden. I framtiden innebär detta ock-
så spännande möjligheter för oss, säger Tom-
my Johansson, som sålde Lebe Golv och blev 
projektledare inom Miljönären, och fortsätter:

– Miljönären är ett seriöst företag som jag 
har stort förtroende för. Därför är jag glad att 
affären med Miljönären kunde bli verklighet.

Miljönären har utvecklats till ett ytskikts-
företag med tjänster inom måleri, golv samt 
kakel & klinker. 

Lyckades ni knäcka Miljönärens julnötter som 
publicerades i nr 4 2016? Frågor som ni förövrigt 
kan hitta på vår hemsida www.miljonaren.se  
under Media där det finns tidigare nummer av 
Färgtrycket. 

Den rätta tipsraden: 2-X-1-2-2-1-X-1-2-1-X-2-1.
Pristagarna är redan underrättade. Grattis 

säger vi till dem.  

I kvarteret Jansbo i Avesta, granne med polis- 
huset, byggs nu 20 nya lägenheter.

En uppskattad nyproduktion som sig-
nalerar tillväxt i den klassiska bruksorten.

Miljönären har fått i uppdrag av bestäl-
laren Carpenter i Mälardalen AB att sköta 
den invändiga målningen.

– Att arbeta med nyproduktion och sär-
skilt bostäder är alltid trevligt, säger Lars 
Engström, på Miljönären.

Stora Ensos gamla huvudkontor i Falun är 
en av stans mest klassiska fastigheter.

På senare tid har fönstren i flygeln, där 
restaurangen finns, blivit så slitna att det 
var dags att renovera dem.

Det uppdraget har Miljönären utfört i 
vinter, i samarbete med Falu glastjänst.

En uppskattad 
nyproduktion 

Ny projektledare 
i Karlstad

Här ska helikoptrarna landa

Golv och kakel 
även i Värmland

Rätta 
tipsraden Fönsterrenovering 

hos Stora Enso

Tommy Johansson, sålde Lebe Golv och blev projektledare inom Miljönären. Lars Engström framför kvarteret Jansbo 
i Avesta.

Här renoveras Stora Enso-fönstren så att 
de blir som nya.

har Miljönären lagt golven i förbindelsegång-
arna från plattan till själva lasarettet.

– Målningen av själva plattan var noga ut-
mätt och det var mycket viktigt att det blev 
rätt. Dessutom kändes det bra att få arbe-
ta med något som bidrar till att skapa ökad 
trygghet i länet, säger Jan Stenström, produk-
tionschef på Miljönären.   

– Det har blivit en stor framgång i Dalarna. Där-
för är det roligt att vi nu kommer att kunna 
erbjuda detta även i Karlstad och Kristinehamn, 
säger Miljönärens VD Andreas Söderqvist. 

De åtta, som arbetat på Lebe Golv, följde 
med och blir anställda av Miljönären. Verk-
samheten kommer att fortsätta under namnet 
Miljönären Lebe Golv AB. 

– Övergången har flutit på bra och vi har 
kommit in bra i det praktiska arbetet inom 
Miljönären, säger Tommy Johansson.

Nu kan alltså stora delar av Dalarna och 
Värmland erbjuda tjänster inom golv, måleri 
samt kakel och klinker. När öppnas den möj-
ligheten för kontoret i Örebro?

– Det är något vi nu jobbar på, säger Andreas 
Söderqvist.



Miljönärens två ledord för 
måleriuppdraget i Avesta 
kraftstation:

Rent och säkert!

På uppdrag av Fortum målar Mil-
jönären, under vintern och våren, 
kraftstationens innerväggar. Det 
är en stor sal med takhöjd på tolv 
meter.

Renligheten är viktig eftersom 
ingen smuts får hamna i genera-
torerna som är igång under måle-
riarbetet. Därför har Miljönären 
till och med klätt in ställningen 
för att stänga ute damm.

Arbete i kraftstationer för ock-
så med sig säkerhetskrav på olika 
nivåer. Miljönärens målare har 

– Målet är att jobba till jag 
blir 72. Håller kroppen kom-
mer jag säkert att klara det 
eftersom det är så roligt att 
gå till jobbet varje dag.

Målaren Anders Tynell, 
61, som har längst erfaren-
het bland på kollegorna på 
Faluavdelningen, bubblar av 
energi när han berättar om 
sitt yrke. 

– Tänk att jag trivs varje dag med 
att både få träffa kollegor och 
kunder, säger Anders Tynell och 
erkänner att det inte var själv-
klart att han skulle bli målare.

Efter grundskolan ville han gå 
en yrkesutbildning, men hade 
inte bestämt sig för själva yrket.

– Jag kunde blivit bilmekani-
ker, men när det var dags att an-
mäla sig till utbildningen råkade 
jag kryssa i rutan för målare. På 
den vägen är det.

Anders Tynell fick sin första an-
ställning 1978 på Bertil Lundqvist 
måleri och via anställningar på 
BO-måleri och Sands måleri jobbar 
han nu på Miljönären i Falun. Det 
är kombinationen trevliga relatio-
ner med kunderna och goda arbets-
kamrater som gör att Anders trivs 
med sitt yrke. Hans glada humör 
har faktiskt bidragit till att flera pri-
vatkunder vill ha just honom när 
de beställer jobb hos Miljönären.

– Tänk vilken känsla det är att 

Rent och säkert 
i kraftstationen

Nu siktar Tynell mot 72

Nu 
väntar 
VM för 
Emil
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Anders Tynell målar fönster hemma hos en privatkund.

Lars Engström, projektledare på 
Miljönären, och Danne Backman 
vid ställningen och i klädningen 
som är så viktigt för att det ska 
vara rent och säkert i Avestas 
kraftstation. Miljönärenmålaren Emil Eriks-

son, från Rättvik. visade klas-
sen när kvalet till måleri-VM 
avgjordes. Han vann och ska 
nu representera Sverige i Abu 
Dhabi. FOTO: MYN.

Emil Erikssons fantastiska 
målerisaga fortsätter.

För ett år sedan vann 
denna Miljönärenmålare 
guld i yrkes-SM. Nu är det 
klart att han är svensk 
målerirepresentant på 
yrkes-VM i Abu Dhabi.

Det är resultatet av flera må-
naders träning. Efter ett min-
dre lyckat yrkes-EM i Göte- 
borg, tog Emil Eriksson re-
vansch i det svenska VM-kva-
let, som avgjordes i januari. 

Då ställdes Emil Eriks-
son mot Malin Arkelöw och 
Nathalie Andersson – de övri-
ga två medaljörerna från SM 
2016.

Delmomenten i kvalet var 
snickerimålning, tapetsering 
och bildöverföring. När juryn 
sagt sitt var Emil Eriksson 
vinnare.

Nu väntar alltså VM i Abu 
Dhabi. En dröm för Rätt-
viksmålaren.

– Det här är mitt livs chans 
att lycks i en stor yrkestävling, 
sa Emil Eriksson till lokal- 
media, som uppmärksamma-
de hans kvalsuccé med stort 
utrymme.

Flera Miljönären-kollegor 
har gratulerat honom och 
inom företaget finns en stolt-
het i att ha Sveriges bäste må-
lare som kollega.

genomgått två säkerhetsutbild-
ningar som är inriktade på arbete 
i kraftstation.

– För oss, som målar här, känns 
det bra att vi fått den här säker-
hetsutbildningen. Det är ändå 
lite läskigt att stå på en tolv me-
ter hög ställning och måla. Sam-
tidigt är det häftigt, säger Danne 
Backman, en av målarna som gör 
jobbet i kraftstationen.

skapa ett vackert rum av något 
som tidigare var väldigt slitet, 
samtidigt som ägaren blir nöjd.

Vad är skillnaden mellan att 
vara målare i dag jämfört med 
för 40 år sedan?

– Det är inte så stor skillnad. 
Det är samma krav på noggrann-
het då som i dag. Skillnaden är 

det är ett högre tempo i dag.
Varför vill du jobba just till 

72 år?
– Jag har en kompis som är 72 

år och fortfarande är målare. Där-
för vill jag jobba minst lika länge 
som han. Det hoppas jag ska gå 
bra eftersom min kropp är fräsch 
och detta är så skoj.

Tänk 
vilken 
känsla 
det är att  
skapa ett 
vackert 
rum av 
något 
som tidi-
gare var 
väldigt 
slitet
ANDERS TYNELL



Han är vd för en allsvensk 
hockeyklubb. Ett tufft arbete.

– Jag har haft mitt arbete 
i sex år. Under den tiden har 
många vd-kollegor i andra 
allsvenska klubbar bytt jobb. 
Det är oerhört tufft jobb, 
säger Peter Hermodsson, vd 
i Mora IK, som i vinter gjort 
succé i hockeyallsvenskan.

Han förklarar varför det är så hårt 
att vara ytterst ansvarig i just en 
allsvensk hockeyklubb:

– Jobbet innebär en ständig 
jakt på pengar, sedan har vi inte 
råd att ha den organisation som 
krävs med exempelvis sportchef 
med mera, vilket innebär att man 
får ha flera roller för att det skall 
gå ihop ekonomiskt. 

Peter Hermodsson står ändå 
kvar vid sin post och brinner av 
energi. Han säger att det är med-
arbetarna i organisationen som 
bidrar till entusiasmen: 

– Vi har en platt organisation 
där medarbetarna jobbar hårt för 
klubben. Deras driv i det dagliga 
arbetet inspirerar. Ibland kanske 
det går för långt när vissa inom 
organisationen blir lite för höga 
när vi vinner och för låga när vi 
förlorar. Det skulle kanske vara 
hälsosamt med lite mindre top-
par och dalar, säger Peter Her-
modsson och skrattar.

Mest toppar
Den gångna vintern har inneburit 
en enda stor framgångssaga för 
Mora IK.

En stor segerorganisatör i Mora 
IK är tränaren Jeremy Colliton, 
som nu hyllas i hela hockey-Sve-
rige för sitt jobb i Mora. Han kom 
till Mora IK som spelare, men fle-
ra hjärnskakningar gjorde att Je-
remy Colliton tvingades sluta sin 
aktiva karriär. Samtidigt såg Peter 
Hermodsson att han skulle passa 
bra som tränare och övertalade 
honom att byta jobb. Det hände 
2014, och nu är det många som 
rycker i honom. 

– Vi vill självklart göra allt som 
krävs att få behålla honom. Ing-
et är klart, samtidigt som vi res-

”Det är oerhört tufft”
PETER HERMODSSON OM SITT JOBB:

pekterar att han gett oss tre år i 
Mora. Jag är övertygad om att han 
i framtiden kommer att leda ett 
NHL-lag, säger Peter Hermodsson.

Tog över
Många i Mora ser Peter Hermods-
son som en kronprins till Jan Si-
mons, en hockey-ikon i träskor, 
som bidrog till att bygga upp det 
moderna Mora IK.

När Simons slutade som klubb-
direktör dröjde det inte länge för-
rän Peter Hermodsson tog över. 
Året var 2011 och Peter Hermods-
son hade flyttat tillbaka till Mora 
tillsammans med sin familj efter 
27 år i Skåne.

– Jag fick frågan och tackade 
ja. Samtidigt vill jag tacka Jan 
Simons för hans stöd och råd. 
Det betyder mycket. Han bidrar 

Vi har en 
platt orga-
nisation där 
medarbetarna 
jobbar hårt 
för klubben. 
Deras driv i 
det dagliga 
arbetet inspi-
rerar. 
PETER HERMODSSON
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ibland med tankar, men låter oss 
fatta besluten.

Samarbete med Leksand
Peter Hermodsson är en person 
som gärna tänker längre än den 
egna ”gärdsgården”.

Han uppskattar exempelvis gär-
na ett samarbete med Leksands IF 
typ Globenmatcher, hockeyns dag 
och liknande.

– Det är bra för hela hockey-Da-
larna om vi kan samarbeta i vis-
sa typer av projekt. Då skapar vi 
mer kraft i dalahockeyn, säger 
Hermodsson.

Han uppskattar också samar-
betet med Vasaloppet – den andra 
stora idrottskraften i Mora.

– Arbetet med att sälja arena-
namnet går vidare. Jag hoppas 
det blir klart inför nästa säsong. 

Peter Hermodsson, framgångsrik vd i Mora IK. FOTO MORA IK

Det skulle vara roligt om arenan 
kunde heta Vasaloppet Arena. Det 
skulle bli en viktig signal för hela 
Moras idrottsliv.

Peter Hermodsson har varit en-
gagerad inom idrotten i Mora på 
fler sätt. Bland annat spelat fot-
boll, och han var en av initiativ-
tagarna till att grunda inneban-
dyklubben Mora IBK, som senare 
utvecklades till dagens KAIS.

– Det skedde hemma vid vårt 
köksbord. Jag blev så glad när KA-
IS-damerna vann SM-guld för två 
år sedan.

Profilen

Fakta/ 
Peter Hermodsson

Bor: Åmåsängsgården i Mora 
Familj: Fru + två vuxna barn
Ålder: 50
Fritidsintresse: Spelar golf på 
sommaren
Läser: Gärna självbiografier
Lyssnar på: Radions P1. 
Lärorikt.
Ser på: På TV. Ofta serier med 
engelsk humor.
När ni ska måla om eller 
tapetsera hemma. Gör ni det 
själva eller anlitar ni hantver-
kare? (Hjärtligt skratt) ”Jag gör 
det inte. Antingen min fru, eller 
så anlitar vi hjälp.”


