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 Ny platschef i Falun  
– Karin Jansson tar över rodret
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Dags för  
”Säsongs-
utjämning 2.0”
För tio år sedan började vi på Miljönären  
att konkret titta på måleribranschens  
säsongsproblematik. Då hade vi problem 
att behålla yngre målare eftersom indu-
strin var en större konkurrent om arbets-
kraften jämfört med idag.
 Vi kontaktade Sv. Målareförbundet 
avd. 9 och frågade om de var intresserade 
av att åka på ”Eriksgata” tillsammans oss 
och prata denna problematik. De gav ett 
positivt svar och samarbetet inleddes.
 Vi pratade säsongsutjämning och vi 
hade ett positivt samarbete, även med 
våra kunder. Gemensamt byggde vi en 
förståelse inför denna utmaning.
 Gav det någon effekt? Absolut! Vårt 
gemensamma arbete underlättade det vi 
tidigare bestämt att göra internt. 
 Effekten bestod i många år. Både inom 
företaget och hos våra kunder.
 Arbetet fick en uppföljning i skarven 
mellan 2008 och 2009 då jag ombads att 
åka runt bland distrikten inom Målare-
mästarna och föreläsa om hur vi arbetat 
med säsongsutjämningen.
 Nu, tio år senare är det dags igen. Nu 
handlar det mest om ett internt arbete 
kring hur vi nu ska rikta oss ut mot våra 
kunder. Till att börja med under 2015.
 Det är dags att repetera budskapet. 
”Säsongsutjämning 2.0”. Hur ska vi 
kunna behålla målarna hela året?
 Internt kan vi vässa argumenten i verk-
samheten. Föra in helt nya och delvis nya 
affärer i våra verksamheter. Moderna yt-
skikt är ett begrepp som vi inte arbetade 
med för tio år sedan, men som nu är en 
del av argumentationen.
 Vi har identifierat ett antal olika fak-
torer som vi har bedömt som strategiskt 
viktiga i den fortsatta säsongsutvecklingen. 
Inte minst i vår fortsatta affärsutveckling. 
 Därmed hoppas jag att jag sått lite ny-
fikenhet omkring vårt arbete och att just 
du kommer att få besök av någon av oss 
från Miljönären som gemensamt vill ut-
veckla våra gemensamma affärer.
 Till sist vill jag passa på att önska 
en God Jul & Gott nytt år, med härlig  
stämning, även om i skrivande 
stund vädret inte går att 
beskriva som annat 
än dystert.

”Det ser ljust ut”
Ledningen för Miljönären har ett tufft och viktigt uppdrag: Att så många målare som möjligt 
ska få jobb under vinterhalvåret.
 – Vi är på god väg att lyckas. I år ser det betydligt bättre ut än i fjol, säger Andreas Söder-
kvist, produktionschef och delägare i Miljönären.

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  
Telefon: 0243-668 83 

Mobil och Viber: 
070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

Vintern är alltid en utmaning för alla måleri- 
företag. Av naturliga skäl minskar antalet uppdrag 
under den kalla delen på året. Dessutom har de 
senaste årens lågkonjunktur slagit hårt mot bran-
schen.
 Inom Miljönären finns en stark drivkraft att 
kunna behålla så många målare som möjligt under 
hela året. Därför satsas mycket arbete på offensiv 
marknadsföring. Här är privatmarknaden extra 

intressant. Allt fler privatpersoner anlitar profes-
sionell hjälp. Ett viktigt verktyg är Miljonärens 
ROT-kampanjer.
 Andreas Söderkvist vet inte, när detta skrivs i 
slutet av november, om Miljönären tvingas säga 
upp målare under vinterhalvåret.
 – Vi vet i alla fall att vi har en bra täckning med 
uppdrag fram till jul. Den framförhållningen har 
vi inte haft på många år, säger Andreas Söderkvist.

Borlänge
Här har Miljönären flest målare. I slutet av novem-
ber fanns en förhoppning att alla målare ska få vara 
kvar i vinter.

Falun
I fjol tvingades Miljönären låta några målare gå hem 
i Falun. I år ser läget ljusare ut och hoppet stiger 
om att få behålla alla målare. I december kommer 
besked om den ljusnande tendensen också inneburit 
fler vinterjobb.

Ludvika
Här blir det högtryck i vinter. Det finns så många 
uppdrag att det ser ut att saknas målare på Ludvika- 
kontoret. Dessa jobb kommer att täckas upp av  
målare från Borlänge eller Örebro.

Örebro
En tuff marknad där Miljönären jobbat stenhårt för 
att skaffa vinterjobb. En del uppdrag är på gång. 
Med lite tur kan det bli tillräckligt många för att 
undvika uppsägningar.

Karlstad/Kristinehamn
Flera bra avtal och en stor privatmarknad kan rädda 
kvar många målerijobb i den här regionen.

Rättvik
Här är det bra med jobb fram till jul. Därefter är 
det mer ovisst. 

Mora
Den mest ovissa marknaden tillsammans med Öre-
bro. Mycket av uppdragen i Sälenområdet tar paus 
under vinterns turistsäsong, men där blir det ändå 
några jobb i vinter, liksom i Mora och i Orsa. Men 
hur många målare får nytta av detta? I slutet av  
november gick det inte att svara på den frågan. Här 
jobbar Miljönären stenhårt för att jaga uppdrag.

Avesta
Verksamheten flyter på bra. Förhoppningen är stor 
om att det ska fortsätta hela vinterhalvåret.

Miljönären arbetar för att skaffa målerijobb året om.

Läget på de olika Miljönärenkontoren

Tufft uppdrag: Rädda vinterjobben



En spännande  
vision för framtiden
Miljönären har brist på golvläggare och plattsättare. Samtidigt kan Miljö-
nären tvingas säga upp målare inför den kommande vintern på grund 
av arbetsbrist. Men Andreas Söderkvist, delägare av Miljönären, har en 
intressant vision.

– En spännande idé vore att erbjuda 
några av våra målare vidareutbildning till 
golvläggare eller plattsättare. Det skulle 
vara en intressant tanke eftersom vi har 
regelbunden brist på de yrkesgrupperna, 
men en övertalighet av målare på vintern.
 Andreas Söderkvist påtalar att detta 
är en vision från hans sida. Det kan 

bli aktuellt med ett sådant erbjudande  
eftersom Miljönären i dag är ett yt-
skiktsföretag som erbjuder den här for-
men av tjänster från golv till tak.
 – Fördelen med en sådan utbildning 
är att vi och medarbetarna känner var-
andra och vet att vi fungerar bra till-
sammans, säger Andreas. Det är brist på golvläggare. Kanske något för målarna?

I fjol tvingades Viktor Bergkvist vara ledig under vintern. I år erbjuds han jobb av Miljönären under 
hela året. 

Tvingad till ledighet  
i fjol – men i vinter  
får Viktor jobba 
Förra vintern fick Borlängemålaren Viktor Bergkvist, 22, gå hem på grund 
av arbetsbrist. I höstas kom beskedet att han får jobba i vinter.
 – Jag blev riktigt glad och väldigt lättad. Det var så skönt att slippa 
oron, säger han.

Det tillhör måleribranschen att vissa 
blir uppsagda under vinterhalvåret. Alla 
målare känner till problemet. 
 Viktor Bergkvist är en av de målare 
som fått uppleva frustrationen att först 
ha blivit varslad och sedan tvingas gå 
hem. I fjol blev det en ofrivillig timeout 
i december.
 – Då var jag orolig eftersom ingen 
visste när jag skulle få komma tillbaka. 
Det blev också tufft ekonomiskt efter-
som jag är singel och var tvungen att 
leva på A-kassa, säger Viktor Bergkvist.
 Han berättar att den första tiden gick 
bra. Då kände han den sköna känslan 
av att vara ledig. Men snabbt kom rast-
lösheten och oron.
 – Jag vill ju jobba och inte blev det 
bättre av att man började bli orolig över 
hur länge ledigheten skulle vara.
 I mars var Viktor tillbaka på job-
bet och i höstas kom beskedet att han 
inte blir varslad inför den kommande 
vintern.

– Jag blev så glad. Nu ser jag fram emot 
en betydligt trevligare vinter. Jag är 
både glad och lättad, säger Viktor och 
berättar att vinterns lågkonjunktur är 
ett ofta återkommande samtalsämne 
i samband med målarnas raster och 
luncher.

– Det är mest ett allmänt snack om 
ämnet. Vi tror att företagsledningen 
verkligen jobbar hårt med att hitta 
jobb under vintern. Vi litar på dem. 
Vi inser vi naturligtvis att det är dålig 
konjunktur vilket gör detta extra svårt. 
Men personligen är jag mycket lättad 
över att få jobba i vinter och att peng-
arna flyter in. Dessutom är det skönt att 
gå till ett jobb.

Jag är  
både glad  
och lättad
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Renovering från kontor till bostäder 

Miljönären rustar för mer kakel
Något som liknar en kakelboom sveper över landet och Miljönären är beredd.
 – Det här bara början på något som kommer att bli betydligt mer eftertraktat i framtiden. 
Därför skapar vi redan nu en organisation som är redo för framtidens önskemål, säger Roger 
Rieem, ansvarig för golv, kakel och klinker.

Böndernas hus är en av Faluns mer kända kulturfastigheter. Många ser fastigheten varje dag, men 
få känner till att där finns Faluns äldsta fungerande hiss. Nu ska Böndernas hus förvandlas från 
kontorsfastighet till flerbostadshus. Miljönären ansvarar för den utmanande fönsterrenoveringen 
och måleri på gammalt vis.

I november annonserade Miljönären efter golvläg-
gare och plattsättare. Det var resultatet av den senaste 
tidens stora efterfrågan på golv, kakel och klinker. 
Roger Rieem tror att kakel och klinker kommer att 
bli lika efterfrågat som mattor. 
 – Det finns ett önskemål bland våra kunder att 
satsa på kakel och klinker eftersom det har lång livs-
längd. Dessutom är det ett ytskikt som andas vilket 
är extra viktigt i dessa tider när kakel används i fler 
utrymmen än enbart badrum. Nu blir det mer van-
ligt med kakel i källare och andra utrymmen, säger 
Roger Rieem.
 Samtidigt fortsätter det att vara stort tryck på golv-

– Det handlar om att bevara så mycket som möjligt av 
det gamla, men samtidigt skapa en boendemiljö som 
är anpassad till 2015, säger Jan Stenström, arbetschef 
på Miljönären.
 Böndernas hus, som ligger på Parkgatan i centrala 
Falun, byggdes 1930. Det blev en kontorsfastighet 

sidan vilket visar att Miljönärens satsning på att lan-
sera sig som ett ytskiktsföretag har gett bra resultat. 
Ett exempel är de kommande nyanställningarna av 
mattläggare och plattsättare.
 Det är en utmaning att få ”rätt” medarbetare. 
Många är kallade, men få är utvalda. Speciellt av  
Roger Rieem som ställer höga krav.
 – Jag gör det för våra kunders skull. Det är så vik-
tigt att vi gör rätt direkt eftersom vi räknar med att 
matt- och kakelboomen kommer att fortsätta även 
nästa år. Därför känns det så bra att vi nu är på väg 
att hitta nya duktiga medarbetare som kommer att 
vara till stor nytta för våra kunder, säger Roger Rieem.

för ett försäkringsbolag riktat mot bönderna, samt 
en lägenhet på översta våningen. Senare byggdes hela 
fastigheten om till kontor. 
 Nu är det dags för ett nytt kapitel i historien om 
Böndernas hus. En privat bostadsrättsförening har 
bildats som består av 14 lägenheter.

Byggpartner är huvudentreprenör och Miljönären 
har ansvaret för bland annat fönsterrenoveringen 
och det inre måleriarbetet.
 – Detta är ett bra exempel på kulturmåleri som all-
tid är en spännande och ansvarsfylld utmaning. Vi tar 
på oss ett ansvar att bevara flera detaljer som de gamla 
snickerierna och de profilerade socklarna, säger Jan 
Stenström, som erkänner att det är en speciell känsla 
att renovera en fastighet som har Faluns äldsta funge-
rande hiss. Arbetet ska för Miljönärens del pågå under 
hela första halvåret 2015 och vara klart till sommaren.

Roger Rieem, ansvarig för golv, kakel och klinker, berättar hur 
Miljönären förbereder sig för kakelboomen.

Nu ska klassiska Böndernas hus i Falun bli bostadsrättsförening. Renoveringsarbetet har redan börjat. För Miljönärens del handlar det om att bevara så mycket som möjligt av det gamla, men 
samtidigt skapa en boendemiljö som är anpassad till 2015.

Kulturrenovering av Böndernas hus 
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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 hjäl-
per svårt sjuka barn att förverkliga sina 
önskedrömmar. 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

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

Organisationen Barnens rätt i samhäl-
let får en allt viktigare funktion. BRIS 
hjälper, 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

God Jul och Gott Nytt År

 Karin blir platschef i Falun   
– ett steg fram för måleribranschen

– För oss kändes det självklart att an-
ställa henne som platschef. Vi har länge 
sett att hon är en bra målare som har 
varit lagbas hos sin tidigare arbetsgivare. 
Där visade Karin att hon har de ledar-
egenskaper som krävs för det här jobbet. 
Hon kommer att betyda mycket för vår 
verksamhet i Falun, säger Miljönärens 
VD, Klas Hedlund och fortsätter:
 – Sedan är det naturligtvis extra roligt 
att vi får en kvinna på den här tjänsten. 
Det kan betyda mycket både för oss på 
Miljönären och för måleribranschen.
 Karin är glad och förväntansfull in-
för framtiden.
 – Det är med skräckblandad förtjus-
ning som jag tar det här jobbet. Det är 
en utmaning, men jag gillar utmaningar. 
Samtidigt känns det roligt att visa andra 
tjejer, som funderar på att bli målare, 
att yrket håller på att bli mer jämlikt. 

Det är bra när män och kvinnor kan 
jobba tillsammans, säger Karin.
 Nu är det Karin Jansson som blivit 
platschef, på grund av hennes kompetens.
 Hon beskriver sin ledarstil såhär:
 – Min ambition är att vara rak, ärlig 
och tydlig i kommunikationen. Jag vill 
också vara en duktig lyssnare som tar in 
informationen innan jag fattar beslut, 
säger Karin och tillägger:
 – Det är viktigt att inte omgivningen 
särbehandlar mig som kvinna. Jag kan 
ta emot beröm och kritik som alla an-
dra platschefer.
 
Karin blev handplockad
Karin Jansson jobbade med skylt- och 
bilreklam på BEMI reklam innan hon 
bestämde sig för att via kunskapslyftet 
utbilda sig till målare.
 Hon fick jobb på Miljönären innan 
en lågkonjunktur slog till och tvinga-
des då byta arbetsgivare. Efter en tid på 
Stös Måleri och Elit måleri är hon nu 
tillbaka hos Miljönären.
 Karin berättar att hon blev hand-
plockad av Jan Stenström som nu fung-
erar som mentor i hennes chefskap.
 – Janne är bra och betyder mycket 
för mig när det handlar om att växa in 
i det här jobbet.
 Karin berättar att det blev ett positivt 

Fakta/Karin Jansson 
Bor: Borlänge, Rommehed.
Ålder: 45.
Familj: Sambo och två barn,  
16 och 18 år.
Fritidsintresse:Arbete på den 
egna gården med hästar, höns 
och en trädgård. Gillar att jogga.

Karin Jansson, som är ny platschef på Miljönärens kontor i Falun fick snabbt en bra kommunikation 
med medarbetarna. Stämningen är hög.

Karin Jansson blir platschef för Miljönärens kontor i Falun. Ett intressant 
steg i utvecklingen för måleribranschen som varit mansdominerad.

möte när hon första gången träffade 
medarbetarna i Falun. 
 – Det var trevligt och det var en bra 
jargong. 
 Stefan Nilsson, som tidigare varit 

platschef i Falun, tar sig an nya arbets-
uppgifter som handlar om att utveckla 
verksamheten med några av företagets 
specialkunder. Dessutom kommer han 
arbeta med lärlingsutveckling.
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Den 53-årige västerdalkarlen Tommy 
Höglund har stor rutin från inter-
nationella mästerskap. Främst inom 
skidskytte. Inom den grenen har han 
varit aktiv olympier, förbundskapten, 
expertkommentator och tävlings-
delegat på uppdrag av internationella 
skidskytteförbundet.  
 På 1980-talet var Tommy Höglund 
en av Sveriges bästa skidskyttar. Under 
OS i Sarajevo 1984 körde han andra- 
sträckan i det svenska stafettlaget i skid-
skytte. Laget slutade på tionde plats.
 – Jag var på resa i en månad och 
tävlade i totalt 22 minuter. Jag sköt 
fullt efter att ha använt ett extraskott, 
så jag är nöjd med min olympiska in-
sats, säger Höglund.
 I flera år har han arbetat som sport-
chef för Vasaloppet. Hans förmåga att 
möta och skapa entusiasm hos de ide-
ella funktionärerna är omtalad. Bland 
annat talar han flera olika dalmål 
(dialekter) som en rikssvensk skulle 
ha svårt att förstå.

Utmanande och lärorikt
Tommys organisationsförmåga bidrog 
också till att Sven von Holst, vd för 
skid-VM i Falun, frågade honom om 
han ville bli sportchef. Tommy tackade 
ja och VM-organisationen fick en sta-
bil ledare.
 Under det senaste året har han varit 
tjänstledig från sin tjänst på Vasalop-
pet, men skillnaderna är stora:
 – VM är ett engångsarrangemang, 

Höglund lever för att 
arrangera skidtävlingar

vilket innebär att det inte går att job-
ba långsiktigt på samma sätt som med 
Vasaloppet. I samband med Vasalop-
pet kan vi köpa en borrmaskin och 
veta att vi kan använda den i fem år 
framåt. Här blir det mer slit och släng, 
säger Tommy och fortsätter:
 – När det gäller organisationen är 
det också på ett annat sätt. På VM 
sätts flera olika kompetenser ihop i 

en organisation. Det är inte samtrim-
mat som i Vasaloppet. Men jag trivs 
verkligen med att jobba med VM, det 
är både utmanande och lärorikt, säger 
Höglund. Direkt efter VM kommer 
han att bli ideell tävlingsledare för 
Vasaloppet, som avgörs veckan efter 
VM. En historiskt ovanlig tävlings-
dag, eftersom loppet inte genomförs 
första söndagen i mars. 

Sedan återgår han till sin tjänst som 
sportchef för Vasaloppet.
 – Jag har aldrig jobbat med något 
annat än idrott. Det är något som jag 
verkligen trivs med. Får jag chansen 
ger jag mig gärna ut på en tjänsteresa 
som jag kallar det. Det kan vara en 
cykeltur mellan Sälen och Mora. Det 
är bra att se hur förhållandena är, det 
är verkligen att förena nytta med nöje, 
ler Höglund.
 Så blir det dags för den stående frå-
gan i den här artikelserien om dala-
profiler:

Om du ska måla eller tapetsera 
hemma, gör du det själv eller an-
litar du hjälp?
– Jag tycker mycket om att greja ut-
omhus. Och när det gäller jobb inne 
kan jag gärna sätta upp gipsskivor. 
Men ytskiktet, det som syns, det 
tycker jag att proffs ska göra.

Profilen

Tommy Höglund, sportchef Skid-VM Falun 2015

Fakta/Tommy Höglund 
Bor: Mora.
Ålder: 53
Familj: Sambo och två barn.
Intressen: Skidåkning och jakt.

Tommy Höglunds stora passion är att arrangera skidtävlingar. Nu är han tjänstledig från Vasaloppet 
för att vara sportchef under skid-VM.

Jag har  
aldrig jobbat  
med något  
annat än idrott.  
Det är något 
som jag  
verkligen  
trivs med.

www.miljonaren.se

Milönären AB
Huvudkontor:
Projektgatan 2
781 70 Borlänge
Tel 0243-668 80

Här kontaktar ni oss:
Borlänge: 0243-668 80
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: 019-25 05 07

I tolv år har Tommy Höglund suttit 
med i ledningen för Vasaloppet. 
Nu står han inför en ny utmaning: 
Tommy är sportchef för vinterns 
skid-VM i Falun.


