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Visst är det lyx!
Den senaste tiden har vi mött många kunder som kommer med tre spontana reaktioner:

• Kostade det inte mer! 
• Det är bra med Rot-avdrag! 
• Vad fint det blev! 

Denna respons gör att vi nu går vidare och presenterar ett koncept som vi kallar för Hemma! Miljönären är 
ett av landets största måleriföretag. Vi kan erbjuda allt från målning, tapetsering, golvläggning till fönsterre-
novering. Vår storlek bidrar också till att vi har stora kunskaper och resurser som kan vara till nytta för dig 
som privatperson som vill göra fint hemma. Vi har i många år satsat på privatmarknaden och kan svara upp 
mot många av de förväntningar som ställs på oss.

Vi är väl medvetna om att många irriteras över det bemötande som de får av hantverkare. Just denna inställning har 
blivit vår främsta utmaning och ligger till grunden för konceptet Hemma. Det ska vara trevligt och en positiv känsla 
att anlita oss på Miljönären.

Många anser att det är en lyx att anlita en hantverkare för att göra fint 
i bostaden. Vi håller med. Det är också en lyx som alltfler unnar sig.

Klas Hedlund, VD Miljönären.

Miljönären-Hemma kan sammanfattas med fem nyckelord
Bemötande!
Våra medarbetare ska uppträda artigt och korrekt. De lyssnar och diskuterar sedan det 
kommande uppdraget på ett sätt som kunden förstår. 

Trygghet
De som anlitar Miljönären ska känna att de får kontakt med yrkesfolk av toppklass. 
Efter uppdraget gör vi en slutbesiktning tillsammans med kunden.

Kvalité!
För våra medarbetare är kvalité lika med gott uppförande och uppfylla de 
förväntningar som ställs från kunden. De som representerar Miljönären känner
också en stolthet över att få utföra ett arbete med god kvalité.

Ekonomi!
En kombination av Rot-avdrag och effektivt arbete gör att vi kan presentera 
prisvärda offerter. Det har många kunder redan upptäckt.

Glädje!
Vår stora drivkraft är den glädje som kunderna visar efter avslutat uppdrag. 
Vi ser att de verkligen längtar efter att få bjuda in släkt och vänner till den 
nyrenoverade bostaden. Detta passar också in Miljönärens ledord: 
Måleri med förnuft och känsla.

Detta här är konceptet Hemma. Nu hoppar vi att få hjälpa
dig med ditt renoveringsarbete.



HEMMa-
MOdELLEN

Så här kan det gå till när du anlitar 
Miljönären. Hela processen präglas av 
orden Bemötande, Trygghet, Kvalité, 
Ekonomi och Glädje. Det är detta som 
vi kallar för Hemma-modellen.
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Hembesök
En representant från Miljönären kommer på ett 
kostnadsfritt på hembesök. Vi lyssnar på dina 
önskemål och idéer och presenterar förslag och 
råd kring färgsättning och val av material. 

Offert
Miljönären gör en kalkyl på 
uppdraget. Därefter presen-
teras en detaljerad offert som 
ger svar på alla ekonomiska 
frågor. Här får du möjlighet att 
fundera på förutsättningarna 
inför projektet.

En kombination 
av Rot-avdrag och 
effektivt arbete gör 
att vi kan presentera 
prisvärda offerter. 



Besiktning
När arbetet är klart lämnar vi om 
så önskas, skötselråd. Vi är anslutna 
till branschens ”Nöjd kund garanti”.
Det innebär att vi är certifierade 
enligt GVK (Golvbranschens våtrums-
kontroll) och MVK (Måleribranschens 
våtrumskontroll).
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Planering
Dags för beslut om uppdraget. I det 
här skedet kommer vi tillsammans 
överens i om hur själva uppdraget 
ska genomföras och hur lång tid det 
kommer att ta. 

Genomförande
Under arbetets gång har vi 
alltid en dialog med dig som 
kund. Vi informerar alltid om 
hur arbetet fortlöper och vad 
det är vi arbetar med.

Lämnar målaren eller golv-
läggaren hemmet för en stund 
informeras alltid kunden. Allt 
för att undvika missförstånd 
kring tid och arbestgång.

En kombination 
av Rot-avdrag och 
effektivt arbete gör 
att vi kan presentera 
prisvärda offerter. 



FRÅN SOVRuMMET TILL KuPOLEN!

Miljönären  har bred kompetens, vi målar 
allt i från sovrum till kyrkor, Kupolen och 
upplevselsebad. Här är några exempel 
på vad vi gjort genom åren:

HÅLL uTKIK 
EFTER OSS!
Miljönärens bilar syns ofta på vägarna i 
Dalarna, Värmland och Närke. Nu har vi 
också modern design på flera av bilarna. 
Håll utkik så kanske ni ser något av våra 
senaste fordon.

Glöm inte Rot-avdraget. Det är en möjlighet som kan göra dina renoverings-
drömmar i bostaden verkliga. Det är enkelt att nyttja det. Ett Rot-avdrag är en 
skattereduktion för de utgifter en boende har för reparation, om- och tillbygg-
nad i sin bostad eller fritidshus. Den som beställer arbetet får ett avdrag 
med 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan, dock max 50 000 kr 
per år och person. 

50%
aVdRaG PÅ
aRBETSKOSTNadEN

Den stora dalahästen i Avesta
Upplevelsebadet i Borlänge
Stora Tuna kyrka i Borlänge
Carl Larssons stuga Mutter på tuppen
Utbyggnaden av Falu lasarett
Kupolen och Ikea i Borlänge

ROT-aVdRaGET 
KAN FÖRvERKLIGA DIN DRÖM



FLERa NYaNSER aV 
VITT Vitt är en av de populäraste färgerna i 

en bostad. Men det finns otroligt många 
nyanser av den vita färgen.

Det händer ofta kunden säger: ”Här ska 
det vara vitt”! Men det är svårare att 
beskriva exakt vilken vit färg som önskas.

Då är det viktigt att vi på Miljönären verk-
ligen lyssnar dig som kund och
 kommer med förslag på rätt färg.

TESTa FÄRGEN 
ELLER TaPETEN 
– FÖRE uPPdRaGET!
• Vilken färg ska vi välja?
• Vilken tapet passar bäst?

Det är två vanliga frågor som privatperso-
ner ställer sig inför en renovering. Nu kan 
ni själva testa vilken färg eller tapet som 
bäst passar ert rum – innan arbetet inleds.

Gå in på www.miljonaren.se och sök dig 
fram till vår verktygslåda. Där kan du bland 
annat provmåla med i vår STUDIO eller 
provtapetsera. Ett utmärkt tillfälle att 
testa färger och mönster.

”En dag på 1950-talet kom min 
farbror Ernst Björklund på besök från 

USA dit han hade emigrerat 
1923. Han var också målare 

och berättade att i USA rull-
lade de färgen på väggar-

na med hjälp av en roller. 
        Min kusin Erik och 
jag bestämde oss för 

att testa i smyg. Vi hällde 
ut färgen i en gammal 

spiklåda och satte i gång 
att rolla väggarna. När det 

PROVa VÅR 
VERTYGSLÅda
www.miljonaren.se

var dags för löning kunde ingen av 
våra jobbarkompisar förstå hur vi 
kunde hunnit med så mycket jobb. 
De började spionera på oss. Därför 
dröjde det inte länge förrän de 
upptäckte spiklådan med färg och 
våra rollar.
        Alla skrattade och därefter 
började alla i vårt arbetslag att 
rolla färgerna. Nyheten om vår nya 
arbetsmetod spred sig sedan snabbt 
till andra måleriföretag och intresset 
för rollern växte.”

FÖRST I SVERIGE MEd MÅLaRROLLERN
Gunnar Törnblom, från Djurås, berättar hur det gick till 
när Lindfeldts Måleri (dagens Miljönären) var bland de 
första måleriföretagen i landet att använda målarroller:

aNRIKT 
MÅLERIFÖRETaG
Miljönären är ett företag med anor 
från 1940-talet. Grundare var Olle 
Lindfeldt, från Djurås utanför Gagnef i 
Dalarna. Därför hette företaget under 
många år Lindfeldts måleri. Men 1980 
svepte moderna vindar in i måle-
ribranschen i Dalarna. Det påverkade 
också ledningen för Lindfeldts måleri 
som döpte om 
företaget till 
Miljönären. 
Redan då
fanns ett 
aktivt miljö-
tänkande.

Miljönärens första 
arbetslag från
1940-talet.



SÅ MYCKET MER 
ÄN BaRa MÅLNING
Det är mycket att tänka på när man ska renovera en bostad. För de flesta 
innebär det mer än att bara tapetsera eller måla väggar och tak. Vi på 
Miljönären har genom åren skaffat oss stor kunskap när det handlar om att 
måla eller renovera de små, men så viktiga detaljerna, som finns i en bostad. 

Socklar
Socklar är en detalj 

som ofta glöms bort 
men som är viktigt för att 
helheten av måleriarbetet 

ska bli bra.

Dörrkarmar
På dörrkarmarna måste 

man skapa en fin finish med 
en jämn och fin yta utan att 

penseldragen syns.

Radiatorer
Ibland kan det vara svårt att 

måla radiatorer (element) eller 
liknande värmekällor i huset. Vi 
använder ofta sprutmålning till 

just detta ändamål.

Väggmålning
Det är viktigt att verkligen 
studera underlaget så att 

det blir rätt material till 
den aktuella väggen.



Tapetsering
Snygga tapeter som 

sitter perfekt förgyller 
vardagen hemma. 

Miljönären fixar det.

Fönster invändigt
Fönstren är en utsatt snickeridetalj 
i fastigheten. Därför är det viktigt 
att göra rätt renoveringsarbete 

både när det gäller fönstrens 
insida, mellan fönstren och ut-

vändigt. Detta är ett hantverk som 
kräver stor yrkesskicklighet. 

Skåpstomme
Snickeriytor som betyder 

mycket för utseendet i 
huset. Jämnt och fräscht 

ska det vara.

Skåpluckor
De flesta vill att skåpluckorna 
ska ha en jämn och fin yta. Då 

blir det aktuellt med sprut-
måleri. Vissa kunder önskar 

skåpluckor där penseldragen 
syns på ett diskret sätt och 
självklart fixar vi även det!

LÄS MER OM OSS PÅ WWW.MILJONaREN.SE ELLER RING OSS PÅ 0243-66 880

Takmålning
Takmålning är en konst. 

Här handlar det om 
att skapa en jämn och 
fin yta utan att det blir 

flammigt.

Hel målning
Ibland kan det bli aktuellt att 

måla hela huset. Det är en om-
fattande renovering där det är 
viktigt att göra rätt från början. 
Vi på Miljönären vet hur man på 
bästa sätt planerar och genom-

för ett sådant projekt.

Våtrumsmålning
Vem drömmer inte om ett tjusigt 

badrum? Miljönären kan bidra 
till att göra den drömmen sann. 

Vi är ett certifierat våtrumsföretag 
enligt de senaste normerna i 

MVK (Måleribranschens 
våtrumskontroll).



SPaRa ENERGI OCH
FÖNSTERRENOVERa

Miljönären arbetar efter en metod 
som innebär flera fördelar. Miljö-
nären har ett helt arbetslag med 
yrkesskickliga hantverkare som har 
specialkunskaper honom det här 
området. 

Vi monterar först ned de slitna 
fönstren och transporterar dem 
till närmaste verkstadscentral. 

Har fönstren blivit slitna? Då kan det vara en god idé att 
renovera fönstren i stället för att byta dem. Renoverade 
fönster kan bli som nya. 

Där byter vi tätningslister, kittar 
om fönstren, målar om dem och 
byter glas vid behov. Vi kan, om så 
önskas, byta till energiglas. Därefter 
transporteras fönstren tillbaka och 
monteras på fastigheten. 

Arbetet kan utföras året om och bo-
ende kan bo kvar i bostaden oavsett 
väderlek och temperatur. 2. Vackrare 

fasad
Den yttre fasaden blir 

vackrare när man väljer 
renovering och sätter 

tillbaka de ursprungliga 
fönstren i nyskick.

3. Priset 
Det är en viktig faktor. 
Det kostar exempelvis 
bara en tredjedel att 

renovera fönstren 
jämfört med att 

byta dem.

3 SKÄL TILL ATT 
RENOvERA DINA 
FÖNSTER:

FÖNSTERRENOVERING

1. Energi-
besparing

Här gäller det att tänka 
modernt. Ett nyrenoverat 

fönster mycket 
spar energi.



PaKETLÖSNING 
FRÅN GOLV TILL TaK
Det fanns en tid när de som önskade totalrenovera sina bostäder 
var tvungna att kontakta både golvläggare och målare. Nu får de 
som vänder sig till Miljönären hjälp med båda delarna.

Det är bland annat därför vi kallar 
oss för ett ytskiktsföretag. Vi 
erbjuder nämligen även golv-
läggning, vilket innebär paketlös-

ningar från golv till tak. Det är en 
tjänst som blivit mycket uppskat-
tad. För kunden innebär det flera 
fördelar.

2. En kontakt
Du som beställer 

uppdraget behöver 
bara ha kontakt med 

en leverantör.

1. Helhets-
lösning

Vi kan erbjuda bra 
helhetslösningar 

där färgen på golvet, 
väggarna och taket 
matchar varandra.

3
FÖRDELAR 
MED ATT ANLITA 
MILJÖNÄREN vID 
GOLvLÄGGNING

GOLVLÄGGNING

3. Priset
Det blir bättre samord-
ning mellan golvläggare 
och målare. Det skapar 

ordning och reda, samt en 
bra prisbild för kunden.



MÅLadE OM 
OCH FICK 
HuSET SÅLT

F ”Renoveringen 
gav en otrolig 
effekt. Vi kan 
konstatera att 
det var målning-
en som gjorde 
att huset över 
huvud taget  
blev sålt”

När Mattias och Jenny Tistell, från Örebro, skulle sälja 
sitt hus gick det trögt. En ny mäklare kopplades in som 
uppmanade dem att måla om huset invändigt. Miljö-
nären kontaktades och såg till att huset fick moderna 
färger i vit nyans. Resultatet blev som en saga.

amiljen Tistell betalade  
35 000 kronor för uppdraget. 
Sedan dröjde det inte länge 

förrän spekulanterna kom på rad 
och det visade sig att renoveringen 
höjt värdet på huset med 300 000 
kronor.

– Den renoveringen gav en otro-
lig effekt. Vi kan konstatera att det 
var målningen som gjorde att huset 
över huvud taget blev sålt, säger 
Mattias.

Tidigare hade huset en ton av 
mörka färger. Nu blev det vitt och 
ljust. Bröstpanelen blev vit, liksom 
fönster, dörrfoder och lister. Huset 
blev riktigt fint, men familjen Tistell 
fick inte tid att njuta av den nya 
miljön eftersom det var bråttom att 
sälja huset.

– Jo, det kändes lite konstigt. 
Vi såg hur fint det blev med ett 
nyrenoverat hus. Därför anlitade vi 
direkt Miljönären när vi kom till vår 
nya bostad. Det blev också bra, och 
i dag bor vi fint, säger Mattias och 
ger följande råd:

– Se till, inför en försäljning, att 
bostaden är nyrenoverad eller har 
fräscha färger. Gör det så snabbt 
som möjligt så hinner ni också njuta 
av den nya hemma-miljön innan det 
en dag blir dags att flytta. Här lärde 
vi oss en nyttig läxa.

FÖRE:

När Mattias och Jenny Tistell, från Örebro 
om sin försäljningsrenovering som gav 
otrolig effekt vid försäljningen.



EFTER:

EFTER:

FÖRE:



VI LEVER FÖR aTT MÅLa

– Ofta kan det uppstå fina relationer och familjär stämning mellan oss som 
målare och kunden. Då känns jobbet extra meningsfullt. Men det krävs att 
vi verkligen kan läsa av kunden på rätt sätt, säger Anders och Lisa. Anders 
är specialiserad på att måla hemma hos privatkunder. Han anser att de 
uppdragen är roligast.

– Det ena uppdraget är aldrig den andra likt och ofta får man 
vara beredd att erbjuda speciallösningar, säger Anders.
Lisa känner att det också innebär extra stort ansvar:

– Vi kommer ju hem till andras bostäder. Då gäller 
det att vi tar extra stor hänsyn och anpassar oss till 
dem som bor där. Det är viktigt att vi hela tänker 
på att hålla så rent och snyggt som möjligt, säger 
Lisa.
Både Anders och Lisa betonar vikten av att ha 
goda relationer med privatkunden:

– Många pensionärer brukar vara intresserade 
och vill följa vårt arbete. Då kan det uppstå riktigt trev-
liga samtal när vi jobbar, säger Anders och fortsätter:

– Ibland kan det nästan bli vemodigt när uppdraget 
är över och vi ska skiljas åt. Vi har ju hunnit bli vänner.

Det kan bli Anders eller Lisa som kommer hem till dig. Anders är en av 
Miljönärens mer rutinerade målare. Lisa har nyligen börjat arbeta hos 
oss och anses vara en av landets mest talangfulla målare. Båda trivs 
bäst med att få utföra sitt hantverk hemma hos privatpersoner.

50%
aVdRaG PÅ
aRBETSKOSTNadEN

3 ENKLA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
SOM vI JOBBER UTIFRÅN:

2. Öppenhet
En bra dialog med 

dig som kund är alltid 
viktigt för att få ett bra 

resultat och undvika 
missförstånd.

1. delaktighet
Du som kund får alltid fråga 
och tycka till under arbetets 
gång. En bra dialog med dig 
som kund är alltid viktigt för 

att få ett bra resultat och 
undvika missförstånd.

3. Information
Vi vet att vårt arbete kan vara en 
stor investering och infromerar 

alltid dig som kund om vad vi gör. 
Blir det uppehåll i arbetet för att 

t ex hämta färg eller liknande 
informeras alltid du som kund. 

Allt för att undvika missförstånd 
under arbetets gång.



VI LEVER FÖR aTT MÅLa
Här finns vi
HÄR FINNS MILJÖNÄREN

avesta
Sulfatvägen 14
774 41 AVESTA
Telefon: 0226- 539 09

Borlänge
Projektgatan 2
781 70 BORLÄNGE
Telefon  0243-668 80

Falun
Surbrunnsvägen 24
791 40 FALUN
Telefon: 023- 291 10

Falun

Rättvik
Mora

Karlstad

Örebro

Kristinehamn

Borlänge

DALARNA

NÄRKE

VÄRMLAND

avestaLudvika

Karlstad
Bidevindsgatan 3
65 221 KARLSTAD
Telefon: 054-10 15 20

Kristinehamn
Tredje industrigatan 2
681 54 KRISTINEHAMN
Telefon: 0550-774 700

Hitta din lokala
Miljönärenmålare på 
www.miljonaren.se

Ludvika
Målarvägen 1
771 54 LUDVIKA
Telefon: 0240-148 99

Mora
Skålmyrsvägen 44
792 50 MORA
Telefon:0250-106 16

Rättvik
Gjutarvägen 4
795 23 RÄTTVIK
Telefon: 0248-138 10

Örebro
Argongatan 98
703 74 ÖREBRO
Telefon: 019-25 05 07

facebook.com/miljonaren



www.miljonaren.se


