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Nu kan vi 
åter prata 
utveckling
Dagligen får jag frågan om hur ser kon-
junkturen ut. Hur upplever vi markna-
den? Ser vi någon trend? 

Jag kan inte ge något entydigt svar. 
Samtidigt är vi nog inte ensamma om 
att leta efter ljuset i konjunkturmörkret.

I början nedgången var det många som 
skämtade att man inte tänkte gå med 
i lågkonjunkturen. Det gjorde nog vi 
också. Men till slut kan man säga att vi 
blev ”tvångsvärvade”.

Vår bransch är ju i hög grad cyklisk 
och ligger sist i konjunktursvängning-
arna. Det innebär extremt branta sväng-
ningar. Så blev det även denna gång.

Ska man förbanna sig själv att man inte 
var med på svängningen? 
Nej, men det finns alltid detaljer man 
kunde gjort annorlunda och bör utvär-
dera. 

När vi nu varit med om några sådana 
här turer brukar jag säga att man ska 
koncentrera sig på saker som man själv 
kan påverka. Resten ska man observera. 

Min erfarenhet är dock att de ingre-
dienser som ligger utanför ens kontroll 
blir fler och starkare för varje svängning 
som kommer. Det försvårar naturligtvis 
manövreringen.

 
Ser vi ljuset i tunneln? 
Jag är inte beredd att ännu svara enty-
digt på det. Men magkänslan är bättre 
nu än för tolv månader sedan. Vi har 
bättre orderingång samt att vi är på 
väg upp ur diket och kan börja prata 
utveckling igen.

Ett exempel är förvärvet av Kakel & 
Bygg, som stärker vår position som ett 
mer komplett ytskiktsföretag. Det är en 
pusselbit som vi letat efter. 

Vi har lite mera nyheter på gång, 
men de tar vi efter sommaren!

 Därmed önskar jag er alla en stär-
kande och trevlig sommar.

Miljönären köper företag
– blir starkare inom kakel & klinker
Miljönären har förvärvat företaget Kakel & Bygg i Dalarna AB. Därmed tar Miljönären ytterligare 
ett steg för att bli ett komplett ytskiktsföretag som kan presentera totallösningar för kunden.

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  
Telefon: 0243-668 83 

Mobil: 070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

Roger Rieem, från Djurås, har sålt sitt företag Kakel & Bygg i Dalarna till Miljönären. Samtidiga medarbetare börjar arbeta 
för sin nya ägare. Roger Rieem blir ansvarig för golvverksamheten i södra och mellersta Dalarna. Dessutom blir Miljönären 
bättre på att erbjuda tjänster inom kakel & klinker.

– Genom det här förvärvet stärker vi vår golvverk-
samhet samtidigt som vi får en god kunskap när 
det handlar om att erbjuda tjänster inom kakel 
och klinker. Det är något som blivit allt mer efter-
frågat på marknaden. Nu stärker vi vår position 
som komplett ytskiktsföretag, säger Klas Hed-
lund, VD på Miljönären.

Det var 1989 som Roger Rieem, från Djurmo, 
grundade företaget Kakel & Bygg i Dalarna AB. 
Verksamheten har gått bra och Roger har under 
åren byggt upp ett företag som, förutom honom 
själv, består av fyra anställda. Men nu var det dags 
för nytt steg i utvecklingen.

– Den motivation som krävs för att med fram-
gång kunna driva ett företag var på väg att minska. 
I samband med det fick jag kontakt med Klas 
Hedlund och Andreas Söderkvist på Miljönären. 
Jag kände att vi alla tre är driftiga personer som 
verkligen vill utveckla våra verksamheter. Därför 
kändes det bra när vi sedan beslutade att Miljönä-
ren skulle köpa mitt företag, säger Roger Rieem.

Resultatet av affären blir följande:
Verksamheten inom Kakel & Bygg i Dalarna in-
förlivas i Miljönären. Roger Rieem blir ny ansva-

rig för golvverksamheten tillsammans med Håkan 
Johansson i Mora. Basen för Roger Rieems arbets-
område blir i Borlänge och Falun.

Även de övriga fyra anställda inom Kakel & 
Bygg i Dalarna kommer att börja arbeta inom 
Miljönären.

– De blev glada över att få erbjudandet att kom-
ma till Miljönären som de uppfattar är ett stort 
och tryggt företag, säger Roger Rieem.

En effekt av affären är att Miljönären nu också 
kan erbjuda uppdrag inom området för kakel & 
klinker vilket leder till att företaget blir generellt 
starkare inom olika typer av våtutrymmen.

 – Det blir en tillgång för Miljönären att bredda 
sina ytskiktstjänster. Vi har på senare tid märkt 
en stor efterfrågan på just kakel & klinker. Det 
fina är att Miljönären stärker sin position som ett 
totalt ytskiktsföretag. Det här kan bli spännande i 
framtiden, säger Roger Rieem.

Nu stärker vi vår 
position som  

komplett ytskiktsföretag



Miljönären vann stor upphandling i Ludvika

Nu ser Miljönären framtidsmöjligheter

Olles ”chefsskola” gav resultat

Håller konjunkturen på att vända? Inom Miljönären känns det så. Efter en tuff vintersäsong 
har beställningen av sommarjobb nu tagit ordentlig fart. Dessutom sker det på flera orter 
där Miljönären är verksamt.

I höstas blev 26-årige Olle Eriksson platschef i Ludvika. Nu har det gått drygt ett halvår och 
Olle har varit med om en tuff chefsskola med två rådgivare som betytt mycket för honom:

Gunnar Röjdås, som regelbundet funnits på plats på kontoret i Ludvika, samt Miljönä-
rens arbetschef Jan Stenström.

Miljönären har vunnit en stor upphandling i Ludvika. 
Tidigare har Miljönären haft ansvaret för måleriet i 
hälften av LudvikaHems fastighetsbestånd.
Efter en upphandling, som nyligen blev avslutad, 
är det klart att Miljönären kommer att få ansvaret 

för både golv och måleri i LudvikaHems hela fast-
ighetsbestånd. Dessutom också i delar av Ludvika 
kommuns fastigheter.

– För oss är detta väldigt roligt, speciellt att vi 
vann både golv och måleri vilket befäster Miljönären 

som ett komplett ytskiktsföretag. Det innebär också 
att vi får en stor trygghet i vår verksamhet under 
en lång tid framöver, säger Olle Eriksson, som är 
platschef i Ludvika.

Ramavtalet är på två plus två år.

Olle Eriksson har haft ett stort stöd i sin nya  
roll som platschef i Ludvika av Gunnar Röjdås  
(sittande vid datorn) samt Jan Stenström.

– Vi har flera jobbiga år bakom oss med många 
uppdrag på sommaren efter riktigt tunga vintrar. 
För måleribranschen är det naturligt att det blir 
högtryck på sommaren. Men den här våren har 
varit betydligt mer hektisk jämfört med de senaste 
vårarna. Sommarjobben har ramlat in tidigare i år 
och dessutom märker vi en betydligt större aktivitet 
på marknaden, säger Andreas Söderkvist, ägare och 
produktionschef på Miljönären. 

Han berättar att i Borlänge har det tagit ordent-

– För mig har det varit betydelsefullt att ha kon-
takt med dem. Deras råd betyder mycket för mig 
i framtiden.

Visst väcktes det lite uppmärksamhet när led-
ningen för Miljönären bestämde sig för att anställa 
en så ung platschef. Men ägarna Klas Hedlund och 
Andreas Söderkvist såg framtida kvaliteter i Olle 
som fick chansen – och tog den.

lig fart med många beställningar på utvändiga jobb. 
Även i Karlstad, Mora/Orsa, Örebro och i Ludvika 
kommer det att bli full fart i sommar.

– Nu står vi inför utmaningen att organisera ar-
betet så att vi hinner med alla uppdrag. Det är be-
tydligt roligare än på vintern där mycket av arbetet 
fokuseras på att sysselsätta målarna, säger Andreas 
Söderkvist som lovar att Miljönären under somma-
ren och hösten kommer att hinna med att utföra alla 
de överenskomna uppdragen. 

Det visar bland annat den stora upphandling som 
Miljönären nyligen vann och kommer att betyda 
mycket för den framtida verksamheten i Ludvika. 
(Läs mer i artikeln här intill).

Den upphandlingen är, tillsammans det faktum 
att den dagliga verksamheten fungerar bra i Lud-
vika, ett bevis på att Olle Eriksson klarar uppdraget.

Han tvekar inte att tacka sina två läromästare.

Måleribranschen kan se tillbaka på några riktigt 
jobbiga år. Men det kan också innebära några 
riktigt intensiva år i framtiden. Runt om i landet 
står nämligen många fastigheter som är i behov av 
renovering. Det har inte blivit av eftersom många 
fastighetsägare sparat pengar. Men till slut kommer 
en gräns där man måste renovera.

– Vårt tips är att inte vänta med den renoveringen. 
Nu är det lågkonjunktur och prisvärt att renovera. 
Snart kommer högkonjunkturen och då stiger pri-
serna eftersom trycket på marknaden ökar. Därför 
rekommenderar vi verkligen fastighetsägare att redan 
nu beställa renoveringsuppdragen som de vet ändå 
kommer i framtiden, menar Andreas Söderkvist.

En av dem är Gunnar Röjdås, tidigare målare i Lud-
vika, som fungerat som rådgivare åt Olle:

– Den första tiden kändes verkligen som att det-
ta var en riktig utmaning. Då var det skönt att ha 
Gunnar som bollplank. Han har ju lång erfarenhet 
och har alltid stöttat och gett råd. Samtidigt har Jan 
Stenström parallellt fungerat som en mentor.

– Han har alltid funnits till hand och verkligen 
lyssnat på mina frågor. Det har varit värdefullt, säger 
Olle, som alltmer vuxit in rollen som platschef.

– Jag känner mig mer mogen och har ökat själv-
förtroende. Nu ser vi fram emot en spännande fram-
tid i Ludvika. Det är en härlig plats och jag trivs här.
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Webben skapar ökad kundnytta

– populärt inslag på Miljönären
Diana Ärleborn känner stort engagemang för sina kollegor på Miljönären.

Det bidrog till att hon i höstas föreslog att Miljönären skulle introducera en personal-
handbok. Nu är den snart klar. Men varför är det så viktigt med en personalhandbok?

Arbetsorder och löner via webben. Det innebär ökad kundnytta samt ännu bättre ord-
ning och reda. Många blir vinnare med den nya tekniken.

Diana Ärleborn 
är en person 
som känner stort 
engagemang för 
sina kollegor på 
Miljönären.

Tomas visade klassen 
i Sveriges mest kända 
frågesport
– Det var en fantastiskt rolig upplevelse. 
Ett minne för livet, säger Tomas som bilda-
de lag med sin granne Christan Almström.

Tomas, som är Miljönärens målare i 
Borlänge, är nu tillbaka i vardagen med 
målerijobb vid Rommehed. Han kan se 
tillbaka på en spännande vår med kvalfrå-
gor, lottdragning bland konkurrenter och 
osäkerhet innan det var dags att sätta sig 
i den kända frågestolen. Därefter blev det 
en dramatisk tävling.

Men allt började i mars när Tomas fick 
ett telefonsamtal.

Det visade sig att Christian Almström, 
som bor i närheten av Tomas i Ornäs, på 
Postkodlotteriet hade vunnit en kvalplats 
till Vem vill miljonär. Via andra grannar i 
området hörde han att Tomas var mycket 
allmänbildad.

Därefter fick Tomas svara på testfrågor 
från produktionsbolaget där han hade 
nio rätt av tio möjliga. De bjöds in till in-
spelningsstudion i Göteborg tillsammans 
med flera andra kunniga grannpar. Efter 
lottdragning och en del tur blev det sedan 
dags att sätta sig i heta stolen.

– Det var nervöst och vi höll på att stäl-
la till det redan på 2 000-kronorsfrågan.

Ni som sett programmet kunde kon-
statera att de inte kunde svara på frågan 
hur många stavelser som finns i ordet mil-
jonär? Rätt svar är tre stavelser.

– Det var otroligt pinsamt, men det tog 
helt stopp i våra huvuden. Till slut fick vi 
fråga publiken. Men det är inte så lätt att 
svara på frågor med kameror framför ansik-
tet. Resten av tävlingen fungerade bra och 
de stannade på nivån för 150 000 kronor.

– Det är vi nöjda med, säger Tomas, 
som inser att det är många som kommer 
att utmana honom på frågesport – både 
på jobbet och fritiden.

– Det är jag beredd på. Frågesport är 
kul, säger han.

Miljönärenmålaren Tomas Svensson, till höger, 
och Christian Almström i heta stolen för program-
met Vem vill bli miljonär? FOTO: POSTKODLOTTERIET

– Det är viktigt att medarbetarna får tydliga regler 
för hur de ska agera i olika situationer. Blir någon 
av målarna sjuk eller drabbas av arbetsskada ska de 
inte behöva fråga någon kollega vad som gäller. Det 
är bara att titta i personalhandboken, säger Diana 
Ärleborn.

Hon efterlyste en personalhandbok som på ett 
tydligt sätt redovisar vilka rättigheter och skyldig-
heter som både anställda och arbetsgivare har. Led-
ningen för Miljönären tyckte hennes förslag var bra 
och nu dröjer det inte länge förrän varje medarbe-
tare får en handbok som på ett tydligt sätt redovisar 
företagets regler.

Men Diana har inte nöjt sig med det. Hon kän-
ner också ett stort engagemang för medarbetarnas 
hälsa. När någon på Miljönären varit sjukskriven 
tre gånger under ett halvår kallar Diana in personen 
till ett personligt samtal om dennes hälsosituation.

– Det är ett initiativ som blivit mycket uppskat-
tat, både bland de anställda och företagsledningen. 
Ingen har tidigare brytt sig när en kollega har blivit 
sjukskriven lite för många gånger inom en kort pe-
riod. Nu försöker jag hjälpa till och ta reda på var 
problemet verkligen sitter.

* Vågar dina arbetskompisar öppna sig för dig?
– Ja, möjligheten att prata med mig har verkligen 

blivit uppskattat. Många känner att äntligen är det 

Inom Miljönären har det under en längre tid pågått 
förberedelser för en ökad användning av webben i 
det dagliga arbetet. Nu är förberedelserna klara och 
webben har blivit ett uppskattat ”arbetsverktyg”. 
Det handlar om tre delar:

• Arbetsledarna lägger in arbetsorder på webben.
Arbetet är effektivt och ger klara besked till dem 

som ska utföra uppdraget.
– Det går snabbt och fungerar bra. Fördelen är 

att vi förenklar det administrativa arbetet och gör 
processen snabbare jämfört med tidigare, säger Kai 
Kinnunen, arbetsledare på Miljönären.

• Införande av webblöner.
Sedan 1 maj ska samtliga kollektivanställda läm-

na sina lönerapporter på webben.
– Vi har som önskemål att medarbetarna regist-

rerar sitt arbete på webben varje dag efter avslutat 
arbete. Det ska ske minst en gång i veckan om det 

någon som bryr sig om andra. Dessutom poängterar 
jag för dem att jag har tystnadsplikt. Det som sägs 
i mitt rum stannar där. Men om medarbetaren så 
önskar, kan jag trycka på arbetsledaren eller före-
tagsledningen om det är något som inte fungerar. 
Vi brukar generellt ha bra samtal, svarar Diana, som 
har erfarenhet kring detta från sitt tidigare yrkesliv.

Diana förklarar varför det här är ett så viktigt 
område för ett företag:

– Genom att bry sig om, att verkligen ta reda 
på orsaken till återkommande sjukfrånvaro och ha 
ett företag med regler som skapar ordning och reda 
bidrar det till stor trygghet, minskad sjukfrånvaro 
och onödig personalomsättning.

– Dessutom är vi ett stort företag som är ISO-
certifierat. Då ska man ha tydliga regler inom det 
området.

ska fungera på ett bra sätt, säger Diana Ärleborn.
Inom Miljönären fanns en oro att det kunde vara 

svårt för vissa anställda att arbeta inom den digitala 
världen. Men det har gått bra.

– Det fungerar bra. Den yngre generationen kla-
rade detta direkt, samtidigt som flera av de äldre 
behövde hjälp. Men det ser ut att fungera bra. På 
eftermiddagen behöver de bara sätta på datorn eller 
logga in via sin telefon, som de har tillgång till, säger 
Diana Ärleborn.

• Kundnytta
Samtidigt uppstår kundnyttan. Diana Ärleborn 

förklarar:
– Genom att vi får digitala rapporter från arbets-

ledarna, samt smidigare hantering av webblönerna, 
kan vi enklare och snabbare skicka ut fakturor efter 
avslutat uppdrag. Vår erfarenhet är att många kun-
der uppskattar när de slipper vänta på fakturan.
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Miljönären medarbetare vid hyresfastigheten på Skolgatan 12 i Borlänge. Den gula färgen visar hur väggen såg ut innan 
behandlingen, den vita visar resultatet.

Vita huset i Washington.

Operahuset i Sydney.

Jackpott för Miljönären i Örebro
I våras blev det jackpott för Miljönären i Örebro. 
Kenneth Eirelius, som är platschef för Miljönä-
rens Örebrokontor, berättar att Miljönären läm-
nade in fyra anbud till kommunens allmännyttiga 
bolag Örebrobostäder. Miljönären vann samtliga 

anbud som handlade om utvändig målning.
– Det visar att Miljönären har ett koncept som 

håller. Nu har vi högtryck i sommar, säger Ken-
neth Eirelius, som också berättar att allt fler pri-
vatpersoner nu anlitar Miljönären för ROT-jobb.

– Vi har fått otroligt många uppdrag hos pri-
vatkunder. Tydligen sprider sig ett rykte i Öre-
bro att vi är ett bra och pålitligt måleriföretag. 
Det är roligt eftersom vi ser detta som en viktig 
marknad.

Vad förenar hyresfastigheten 
i Borlänge med Vita huset 
och operahuset i Sydney?
Vad har Vita huset i Washington och operahuset i Sydney gemensamt med hyresfastig-
heten på Skolgatan 12 i Borlänge? Jo, de har alla en fin fasad tack vare KEIM fasadsystem, 
som används av Miljönären.

Det är tack vare ett samarbete med KEIM Scan-
dinavia som Miljönären kan erbjuda imponerande 
bra resultat av putsfasader. Miljönären arbetar med 
samma fasadsystem som KEIM – med framgång 
– har använt på flera kända byggnader runt om 
världen. Bland annat Vita huset i Washington och 
Operahuset i Sydney.

– Poängen med det här systemet är den spe-

ciella silikatfärgen. Det är en ”öppen färg” som 
släpper igenom eventuell fukt och inte innehåller 
några organiskt bindande medel. Det är perfekt 
för putsfasaden, säger Mattias Johansson på Mil-
jönären.

Just nu pågår arbetet med att vid Skolgatan 12 i 
Borlänge renovera en putsfasad med den här färgen, 
som rollas på väggen.

Fastighetsägare är Vi förenade. Uppdraget innehål-
ler allt från att måla om putsfasaden till att måla 
fönstren. Uppdraget inleddes i maj och avslutas i 
slutet av juni.

I samband med uppdraget har man dokumente-
rat hur väggen ser ut före och efter arbetet. Doku-
mentationen kommer sedan att redovisas på olika 
sätt. Bland annat på hemsidan och här i Färgtrycket.
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Anki Kjellberg är känd som ledare för 
Svenska Skidspelen som de senaste 
åren fungerat som säsongsavslutning 
för längdskidåkarnas världscup. 

Hon var också engagerad i kam-
panjen för att få skid-VM 2015 och 
arbetade under ett par år med själva 
VM-projektet. Strax före jul hoppade 
hon av VM-organisationen, men be-
hövde inte vara sysslolös i många må-
nader innan hon fick erbjudandet att 
leda arbetet inom Peace & Love.

Är detta ett uppdrag som du tagit 
bara för att ha något att göra fram 
till det är dags att börja planera för 
Svenska Skidspelen 2016?

– Jag har kvar min anställning som 
vd för Svenska Skidspelen. Men har 
gått ner i tid inom skidspelen efter-
som det stundar ett skid-VM. Det har 
bidragit till att jag får möjlighet att – 
med stor entusiasm – hjälpa Peace & 
Love att komma i gång igen efter kon-

I vintras kom nyheten som överraskade många: Skidspelsgeneralen 
Anki Kjellberg blir verksamhetsledare för Peace & Love. Så nu job-
bar hon både med skidor och gitarrer.

– Ja, det kan man säga (skratt), men jag faktiskt länge haft en 
dröm om att få arbeta med projekt som bidrar till att utveckla hela 
regionen runt Falun-Borlänge. Nu har den drömmen blivit verklighet.

Skidor och gitarrer
– en givande mix för Anki

kursen. Detta är spännande att få ar-
beta med det eventet, som betyder så 
mycket för både Falun och Borlänge.

Kommer du att arbeta med Peace 
& Love även sedan arbetet kommit i 
gång med Svenska Skidspelen?

– Det beror på vad styrelserna för 
Svenska Skidspelen och Peace & Love 
anser. För mig är det en spännande 
tanke att kunna kombinera. Jag tror 
att båda kommunerna skulle må bra 
om det på något sätt går att samordna 
arbetet inom de båda organisationerna. 
Det finns kunskap inom skidspelsorga-
nisationen som skulle kunna vara till 
nytta för Peace & Love och tvärtom. 

Vad kan du, genom skidspelen, 
tillföra Peace & Love?

– Skidspelen har en organisatorisk 
struktur som Peace & Love behöver. 
Sedan kan Svenska skidspelens klub-
bar vara en resurs för Peace & Love 
om inte föreningarna i Borlänge räck-
er till. Dessutom finns ett bra ekono-
miskt tänkande som kan vara nyttigt 
för eventet Peace & Love.

Vad kan Peace & Love lära Svens-
ka Skidspelen?

– Att skidfolket vågar vara mer 
kreativt och idérikt. Peace & Love 
skulle också kunna krydda Svenska 
Skidspelen med mer mångfald, musik 
och kultur. Svenska Skidspelen mår 
bra av kringarrangemang.

Hur blir sommarens Peace & Love?
– Det blir en bra, glad festival som 

får en nystart. Under två dagar (4-5 
juli) kommer vi att erbjuda en mix av 
föreläsningar, musik och konstnärliga 
inslag på flera scener i centrala Bor-
länge. Vi hoppas locka mellan 2 000- 
5 000 besökare Samtidigt är det 
viktigt att ta ekonomiskt ansvar så 
att mötesplatsen växer med förnuft. 

Om fem år kanske 
vi skulle kunna locka  
30 000 besökare.

T i l l b a k a  t i l l 
Svenska Skidspelen. 
Erfarenheter visar 
att det brukar bli en 
baksmälla för ski-
devenemanget åren 
efter världsmäster-
skapet. Hur blir det i 
Falun 2016?

– Det är en viktig 
fråga. I det samman-
hanget kan det 
vara en 

fördel att jag hoppade av VM-organi-
sationen. Det innebär att jag får extra 
tid att förbereda Svenska Skidspelen 
2016 innan den övriga organisationen 
ansluter efter VM-tävlingarna. Vi har 
redan planer på att Skidspelen 2016 
kommer att bli en historisk nystart 
som förpackas på ett nytt och spän-
nande sätt. Flera viktiga sponsorer har 
redan signalerat att de är med 2016 
och vi kommer att bjuda på flera över-
raskningar. Mer vill jag inte avslöja 
just nu.

Till sist. Du bor med din familj 
i Vika. När det är dags att måla och 
tapetsera hemma: Anlitar ni hjälp 
eller gör det själva?

– Min man vill helst försöka 
göra det själv. Jag anser att vi 
bör anlita hjälp. Då spar vi 
tid och det blir ordentligt 
gjort.

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

Anki Kjellberg, verksamhetsledare Peace & Love:

Fakta/Anki Kjellberg
Ålder: 50
Bor: I Vika
Familj: Maken Dan, dottern 
Viktoria, bonusbarnen Hanna 
och Alice, plus hunden Molly.
Läser: Gärna deckare.
Lyssnar på: Pop och rock och 
Bonnie Raitt.

Anki Kjellberg 
arbetar nu 
med en härlig 
mix av skidor 
och gitarrer. 


