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Han bytte från snö till vatten

Därför tar golv  
marknadsandelar 
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Hur lever vi  
upp till devisen 
Moderna Ytskickt?
Under en vecka i februari 2011 träffa-
des Miljönärens tjänstemän och tog 
fram en devis och målsättningar som 
fortfarande gäller inom företaget.

Devisen är: ”Moderna Ytskikt 2015”. 
 Målsättningarna innehöll flera delar. 
Det berörde lönsamheten, hur vi ska ar-
beta och vad som ska prioriteras. Så var 
det en enkel liten sak som jag minns lite 
mera från det arbetet.

Det var uttrycket ”en klapp på axeln”. 
Det handlar om att uppmuntra bra in-
satser eller, bara i största allmänhet, be-
römma den eller de personer som gjort 
något extra positivt. Detta kan ses en kul 
och innovativ sak i en annars ganska karg 
bransch där beröm inte är så naturligt.
 Det var ett av flera förslag som väcktes 
av en medarbetare och stod sig hela vägen 
fram tills vi skulle lägga fast de priorite-
rade områdena.

Ett av inslagen inom devisen ”Moderna 
Ytskikt 2015” var målet att bli ett ytskikt-
företag och erbjuda olika tjänster som 
förknippas med detta.
 Efter tre år märker vi nu allt tydligare 
hur kunderna ser oss som ett ytskiktsfö-
retag. Det känns bra.
 Ärligt talat så har det tagit lite tid för 
oss att på ett naturligt sätt sälja flera av 
våra tjänster samtidigt. Men nu sluter vi 
allt oftare avtal där bland annat både må-
leri & golv återfinns i uppgörelserna. Det 
är helt i linje med vår målsättning som 
grundades tre år sedan.
 Nästa år, 2015, är det dags att förnya 
målen. 
 Därför kan det vara bra för alla att re-
dan nu fundera på hur vi lever upp till 
devisen ”Moderna Ytskikt”.

Därför tar Miljönären nya
marknadsandelar inom golv
Miljönärens idé om att erbjuda moderna ytskikt från golv till tak har blivit allt mer uppskattad 
på marknaden.
 – Vi märker att kunderna tycker det är bra när det går att beställa både måleri och golvlägg-
ning av samma entreprenör, säger Lennart Sjöblom, golvansvarig på Miljönären.

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  
Telefon: 0243-668 83 

Mobil: 070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

Det har nu gått några år sedan Miljönären intro-
ducerade golvläggning som ett nytt affärsområde. 
Det gav möjlighet att kunna erbjuda ett paket av 
ytskiktstjänster.
 Lennart Sjöblom intygar att satsningen gett re-
sultat och att Miljönären också tar marknadsande-
lar på golvmarknaden:
 – De mest intressanta effekterna ser vi i sam-
band med planeringen av uppdragen. När kunden 
tänker på hur väggar och tak ska se ut blir det ofta 
automatiskt funderingar om det också är dags att 
byta ut golven. Då reagerar kunden positivt när vi 
informerar dem om att Miljönären kan ordna både 
väggar, tak och golv. Kunden behöver inte vända 
sig till någon annan för att få hjälp med golven.
 Lennart Sjöblom säger att nu är trycket ”all time 
high” inom golvdelen.
 – Vi brukar också informera om vikten av att 
vara ute i god tid med beställningen. Vi på golv-
sidan har en lite längre startsträcka innan vi kan 
utföra uppdraget, jämfört med målarna som i 

princip bara behöver gå till färghandeln och hämta 
färg, tapeter och annan utrustning. Vi golvläg-
gare måste beställa materialet – ofta från Tyskland  
eller Holland.

Golvuppdrag i större delen av Dalarna
I dag är Falun och Mora basen för Miljönärens 
golvverksamhet. Det innebär att Miljönären kan 
utföra golvuppdrag i större delen av Dalarna. Från 
Avesta och Ludvika i söder till Sälen och Idre i norr.
 Nu finns en vision inom miljönären att inom en 
framtid också kunna erbjuda liknande golvtjänster 
i Karlstad, Kristinehamn och Örebro. 
 – Eftersom vi ser oss som ett ytskiktsföretag 
känns det självklart att vi kan erbjuda golvtjänster 
på samtliga orter där vi är verksamma, säger An-
dreas Söderkvist, produktionschef på Miljönären.
Han fortsätter:
 – Vi har en vision om att en dag kunna ha egna 
golvläggare även i Karlstad, Kristinehamn och 
Örebro. Det känns viktigt för oss.

Lennart Sjöblom, golvansvarig på Miljönären, berättar att nu är det fullt drag på golvsidan. Det är många som upptäckt att 
Miljönären är ett komplett ytskiktsföretag för hela rummet. 

GOLVLÄGGNING



Efterlyses: Fler golvläggareErfaren  
golvläggare 
förstärker  
i Mora

”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket”. Winston Churchills klassiska citat skulle också passa 
in på landets golvläggare. Allt fler vill ha nya golv, men det råder fortfarande en akut brist på golvläggare. Det 
är ett av de största hindren för tillväxt inom det här området.

Håkan Johansson från Mora 
har varit golvläggare i 25 år. 
För en tid sedan kom han till 
Miljönären. Håkan har blivit 
arbetsledare för Miljönärens 
golvverksamhet i Mora.

Inom Miljönären finns i dag 13 golv-
läggare. De har fullt med arbete och det 
finns utvecklingspotential om det bara 
fanns fler yrkesmän inom området.
 – Det är ett problem inom hela 
byggnadssektorn. De flesta på bygg-
skolan vill bli snickare. Få inser vilka 
möjligheter det finns inom golv-
branschen, säger Lennart Sjöblom på  
Miljönären.

Vilka är möjligheterna? De flesta 
förknippar golvläggning med ett 
tufft hantverk som innebär att man 
mest ligger på knä och arbetar.
– Det stämmer inte. I dag finns flera 
hjälpmedel som gör arbetet både lätt-
are och effektivare. Dessutom är det ett 
yrke som innebär frihet under ansvar.
Lennart Sjöblom blir entusiastisk 
när han betonar de största fördelarna  

med att välja golvläggaryrket:
 – Bristen på golvläggare gör det lätt 
att få jobb efter utbildningen. Det är 
väl bra argument som talar för yrket. 
Nu är det viktigt att vi som finns 
inom branschen blir ännu bättre på 
att marknadsföra oss. Det är viktigt 
både för vårt yrke och för våra kunder 
som vill ha fina golv.

– Jag har fått en bra start på mitt 
nya jobb. Det känns verkligen 
att Miljönären är ett företag med 
spännande visioner inom det här 
området, säger Håkan, som är 
mycket erfaren inom golvbran-
schen. 
 I 25 år har han alltså varit 
golvläggare på olika företag i 
Mora. De senaste sex åren var 
han egenföretagare tills det nu 
var läge att ta en anställning på 
Miljönären.
 – Det intressanta är att Mil-
jönären kan erbjuda ytskikt från 
golv till tak. Sådana ”paketlös-
ningar” brukar uppskattas av 
kunderna, säger Håkan.
Miljönären har fem golvläggare i 
Mora som erbjuder tjänster ända 
upp till Sälenområdet.
 – I dag anlitas vi ofta av bo-
stadsföretag och bostadsrätts-
föreningar. Men vi ser också att 
det finns en spännande framtid 
inom privatmarknaden. 

Håkan Johansson är en erfaren golv-
läggare som nu leder Miljönärens 
golvverksamhet i Mora.

Vill du ha jobb? Bli golvläggare!

Spännande golvuppdrag av Miljönären
Under åren har Miljönären utfört 
flera uppskattade golvjobb i väl-
kända fastigheter. Här är några 
uppdrag som Miljönären haft den 
senaste tiden:

 Infektionskliniken på Falu lasarett.
 Förskolan Aktören i Säter.
 Golv i 16 nya timmerstugor vid 

 Hundfjället i Sälen.
 Restaurang Bar & Grill i Sälen.

Förutom detta har Miljönären bytt 
golv åt flera bostadsrättsföreningar 
och många privatpersoner.
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HSB Dalarna ställer 
höga krav på Miljönären
HSB Dalarna bygger 18 lägenheter plus affärslokaler i centrala Borlänge. Samtidigt sänder Per 
Leidevall, projektledare för bygget av brf Frej, en tydlig signal till Miljönären som ska ansvara 
för måleriarbetet:
 – Som ytskiktsentreprenör har Miljönären en viktig uppgift. Deras arbete avgör vad våra 
kunders första intryck av sina blivande bostäder.

Per Leidevall fortsätter:
– Första synintrycket kan i många fall ha en avgö-
rande betydelse för hur man trivs i sin nya bostad. 
Därför är det viktigt att det ytskikt, som bland 
annat Miljönären ansvarar för, blir rätt. Efter en 
tid kan det uppstå andra detaljer som måste åt-
gärdas. Men då har bostadsrättsägaren i regel bott 
in sig och hunnit skaffa en egen personlig känsla 
för bostaden.

Jan Stenström, arbetschef på Miljönären, svarar:
– Det är bra att HSB Dalarna har den inställning-
en och ställer krav på oss. Det är sådana utma-
ningar vi uppskattar och det är bra när de som äger 
projektet har höga förväntningar. Det vittnar om 
att de fokuserar på kvalitet.
 
Jan Stenström fortsätter:
– För oss känns det alltid extra inspirerande att 
jobba med nyproduktion. Det ger en känsla av 
utveckling och framtidstro i samhället.
 Det är Grytnäs Projekt som är byggentreprenör, 

och Miljönären har fått uppdraget av dem.
 Men det är HSB Dalarna som sjösatt brf Frej. 
En nyproduktion som fick en dramatisk utveck-
ling i somras.
 Väggen på grannfastigheten sprack och stora 
delar av Borlänge centrum fick evakueras. Nu är 
det historia och HSB Dalarna ser framåt.
 – Vi har gått stärkta ur dessa händelser och nu 
känns det roligare att fokusera på att färdigställa 
brf Frej, säger Per Leidevall.

Hur går arbetet?
– Mycket bra. Vi ligger till och med före tids-
planeringen. Men det ska vi nog mest tacka den 
milda vintern för. Vädret har verkligen jobbat för 
oss, svarar Per Leidevall och berättar att inflyttning 
beräknas ske i december 2014.
 HSB har redan har sålt 14 av de 18 lägenhe-
terna. Det är en ovanligt hög säljprocent innan 
fastigheten är klar. Det vittnar bland annat om ett 
stort intresse för att bo i Borlänge, som börjar leva 
upp igen.

HSB Dalarnas Per Leidevall, som är projektledare för bygget av brf Frej i centrala Borlänge, ställer höga krav på Miljönären.

Uppladdning  
inför våren
Miljönären laddar nu upp inför en in-
tensiv vår och sommar. Den tydligaste 
trenden är att många kunder är i behov 
av större utvändig målning. Därför får vi 
hoppas på en lika varm och solig sommar 
som i fjol.
 Här är två av de större uppdragen som 
väntar i sommar:

Lägenheter i Romme.
Vid Romme, utanför Borlänge har Riks-
byggen 115 lägenheter där fönstren är i 
behov av utvändig målning.
 Miljönären har anlitats för att utföra 
det jobbet som ska inledas under våren.
 Det är extra viktigt att arbetet utförs 
med största möjliga hänsyn till hyres-
gästerna som kommer att bo kvar i sina 
lägenheter. Deras vardag måste fungera.

Rot-jobb i Avesta.
Inom Miljönären har man på senare tid 
märkt en kraftig utveckling av beställda 
Rot-uppdrag i Avesta. Det är en så an-
märkningsvärd ökning av beställda jobb 
att målarna i Avesta ser fram emot en 
mycket intensiv vår.
 Vad kan intresset bero på? Inom Miljö-
nären finns två teorier:
 
1. Kan det bero på att Miljönärens målare 
är duktiga på att bemöta privatpersoner 
i deras vardag? Det är oerhört viktigt ef-
tersom det kan vara mentalt påfrestande 
att få besök av en främmande yrkesman.

2. Ryktet har gått i Avesta om att Miljö-
nären är trevliga och duktiga.

Miljönärens målare kan se fram emot en intensiv 
vår, sommar och höst.
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KBAB skapar närhet till hyresgästen  
– där får Miljönären en viktig roll

Miljönären  
samarbetar  
med Skanska

Stefan Samuelsson beskriver 
systemet med bovärdar som 
verkar nära hyresgästerna. Det 
innebär att om det uppstår ett 
renoveringsbehov kontaktas 
Miljönären av en bovärd.
 – Det är då Miljönären 
måste ha en organisation som 
snabbt kan utföra arbetet. 
Dessutom är det viktigt att 
de som utför arbetet också är 
artiga och hänsynsfulla mot 
våra hyresgäster. De kraven 
uppfyller Miljönären, säger 
Stefan Samuelsson.

Nyproduktion
KBAB är ett kommunalt bo-
stadsbolag i Karlstad som har 
cirka 140 anställda och förval-
tar 7300 lägenheter och loka-
ler i centrala Karlstad.
 De verkar alltså i en kom-
mun med en stark tillväxt. Bo-
stadsbristen är akut vilket gör 
att nyproduktion är ett högpri-
oriterat område inom KBAB.

För KBAB (Karlstads Bostads AB) är det viktigt att hyresgästen känner en närhet till 
sin fastighetsägare. 
 – Det är en hörnpelare i vår ambition att hela tiden sätta kunden i centrum. Därför 
betonar vi betydelsen av att Miljönären har en snabb och anpassningsbar organisation 
som kan svara upp mot detta, säger Stefan Samuelsson, förvaltare på KBAB.

Miljönären i Karlstad har 
inlett ett spännande samar-
bete med Skanska. Det har 
bland annat resulterat ett 
bra uppdrag i Hammarö, 
söder om Karlstad. Där 
ska Skanska renovera flera 
lägenheter åt Hammaröbo-
städer. Där har Miljönären 
fått i uppdrag av Skanska 
att ansvara för arbetet med 
ytskikten.
 – Det kan vara början 
på ett utökat samarbete i 
framtiden. Vi är ju två par-
ter som trivs med varandra, 
säger Roland Berg, som är 
Miljönärens regionchef i 
Värmland.

 – Vi planerar att bygga cir-
ka 500 nya lägenheter under 
den närmaste femårsperio-
den, säger Stefan Samuelsson.
Men det är lika viktigt att 
renovera och hålla de redan 

befintliga fastigheterna i 
toppskick. Där kommer Mil-
jönären in i bilden.
 Miljönären har tidigare haft 
avtal med KBAB. I fjol upp-
stod dock ett kort avbrott i det 

Stefan Samuelsson,  
förvaltare på KBAB.Att vara artig och hålla upp dörren är givet för Miljönärens målare.

Roland Berg, regionsansvarig i Värmland, Daniel Larsson och Ove Berg bland KBABs fastigheter i Karlstad.

samarbetet, men nu har KBAB 
och Miljönären funnit varan-
dra igen.

Är nykär
Det är Roland Berg, Miljönä-
rens regionansvarige i Värm-
land glad över:
 – Samarbetet med KBAB 
är som en relation. Därför 
känner jag mig nykär när vi 
nu har återupptagit samarbe-
tet, säger Roland Berg med ett 
leende.
 Stefan Samuelsson på 
KBAB, skrattar hjärtligt när 
han hör den kommentaren:
 – Med glimten i ögat håller 
jag med Roland. Vi fungerar 
bra tillsammans med Mil-
jönären. De har god samar-
betsförmåga, kompetens och 
flexibilitet.

Vad kan Miljönären bli
bättre på:
– Det skulle vara att de skapar 
en lite tydligare ledningsor-
ganisation. För oss gäller det  
att snabbt komma till rätt 
person som kan ta hand om 
aktuell situation, säger Stefan 
Samuelsson.

Roland Berg förstår vad det 
handlar om:
 – Därför har vi utvecklat 
vår organisation så att tre av 
våra målare får ansvaret att 
verka direkt mot KBABs kun-
der och bovärdar. 

Han fortsätter:
– För oss är KBAB ett stort 
bostadsföretag med mycket 
ordning och reda. Företaget 
är tydligt med sina krav och 
önskemål. Det är grunden till 
att vi uppskattar att få samar-
beta med dem, säger Roland 
Berg, som nu förbereder sig 
för en vår som kommer att 
innebära mycket utomhus-
måleri för KBAB.
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– Det är egentligen inget uppseende-
väckande. I grunden är det inte så 
stor skillnad att leda ett stort skid-
evenemang jämfört med Vansbro-
simningen. I båda fallen är de lokala 
föreningarna basen för hela verk-
samheten, säger Jan Palander och 
fortsätter:

– Jag har fortfarande ett stort hjärta 
kvar inom skidsporten, men nu är det 
roligt att jobba med något nytt.

23 procent högre
Jan Palanders engagemang för Vans-
brosimn ingen började med att han 
anlitades för marknadsarbetet. Nu gör 
han sitt tredje år som generalsekrete-
rare för evenemanget.

Det märks att Jan Palander brin-
ner för Vansbrosimningen. Han sva-
rar med engagemang på frågan hur 
det går med förberedelsearbetet inför 
sommarens simfest:

– Det går riktigt bra. När det 
handlar om antalet anmälda ligger vi 

Vansbrosimningen växer och har på allvar blivit ett av de riktigt stora 
arrangemangen i Dalarna. Jan Palander leder den spännande utveck-
lingen. Jo, det är han som tidigare varit generalsekreterare för Svenska 
Skidspelen och längdledare inom internationella- och svenska skidför-
bundet. Nu har han gått från skidor till simning.

Palander gick från  
snö till vatten

23 procent högre jämfört med samma 
tid i fjol. (Förra året hade hela veckan 
14 000 anmälningar varav 8 800 sim-
made huvudloppet). Vi börjar veckan 
den 28 juni med Vansbro Triathlon 
följt av cykelloppet Vansbro Bianchi. 
Helgen därpå, 4-6 juli, är det sedan 
dags för simloppen inom Vansbrosim-
ningen.

Men stopp nu, Vansbrosimningen 
är ju simning. Varför ska ni då ar-
rangera triathlon och cykling?
– Den första helgen präglas mycket av 
triathlon, en sport som ligger väldigt 
nära simningen, svarar Palander och 
tillägger:

– I framtiden siktar vi också på att 
stärka samarbetet med andra open 
water-tävlingar i landet. Det är en 
tävlingsform som har vuxit kraftigt. 
Mycket talar för att vi inom kort gör 
det möjligt att seeda sig till en bra 
startplats i Vansbrosimningen genom 
att simma bra på andra open water-
tävlingar, säger Palander.

Mer än bara en simtävling
Han var visionär i samband med 
Svenska Skidspelen och så fungerar 
han även i Vansbro.
 Länge surfade Vansbrosimningen på 
den klassikervåg som svepte över lan-
det. Många motionärer fokuserade på 
att åka skidor, springa och cykla medan 
Vansbrosimningen kom mer på köpet.

Nu ska Vansbrosimningen utvecklas 

till ett koncept som står och växer på 
egna ben.
 – Vi arbetar med att utveckla Vans-
brosimningen till mycket mer än bara 
en simtävling som ingår i klassikern, 
säger Jan Palander, som är glad över 
att det lokala näringslivet är på hug-
get när utvecklingen av Vansbrosim-
ningen går i raketfart.

– De stöttar oss på ett bra sätt, vil-
ket kanske inte är så konstigt efter-
som många av de som är ideellt en-
gagerade i Vansbrosimningen också 
jobbar i ortens företag. Det fina är att 
det går att utveckla samarbetet med 
näringslivet, menar Palander.

Dalarna är ett stort arrangörslän 
med Vansbrosimningen, Vasalop-
pet, Skid-VM/Skidspelen, Dans-
bandsveckan och Classic Car Week. 

Under de kommande åren ska det 
också arrangeras en ny upplaga 
av O-Ringen och 10Mila i Dalarna. 
Hur kommer det sig att dalfolket 
drivs av att vara arrangörer?
 – Jag tror det handlar om vår tradition, 
kultur och historia där det är naturligt 
ordna stora evenemang. Det sitter i sjä-
len hos dalfolket. Det är bra eftersom 
våra arrangemang betyder så mycket 
för länets utveckling. Det är inte många 
andra län i landet som kan jämföra sig 
med Dalarna i det hänseendet. 

Till slut en helt annan fråga. Om 
du ska måla och tapetsera om 
hemma, gör du det själv eller an-
litar målare?
– Idag skulle jag anlita en målare. Det 
handlar ju om att man vill ha en enk-
lare vardag.

www.miljonaren.se

Miljönären AB
Projektgatan 2
781 70 Borlänge
Tel 0243-668 80

Filialkontor
Falun: 023-291 10
Ludvika: 0240-148 99
Rättvik: 0248-138 10

Karlstad: 054-10 15 20
Avesta: 0226-539 09
Mora: 0250-106 16

Kristinehamn: 0550-774 700
Örebro/Miljönären-
Måleritradition: 019-25 05 07

Profilen

Jan Palander, Generalsekreterare Vansbrosimningen:

Fakta/Jan Palander 
Ålder: 58
Bor: Ornäs, mellan Falun och 
Borlänge.
Familj: Sambo Marie och två 
söner.
Fritidsintresse: Engelska bilar 
och motorcyklar. Motionerar 
gärna.

Starten har gått för Vansbrosimningen.  
Foto: Andreas Hansson, Vansbrosimningen.

Jan Palander, generalsekreterare för Vansbrosimningen, är en upptagen man. Telefonen ringer 
ofta och kalendern är full med planeringsmöten. Det är så han vill ha det.


