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Sölve
 – uppskattad husmålare  
med nära kundrelationer

Viktigt genombrott  
i Örebro
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Nu startar 
Miljönären 
Academy 
Miljönären är ett företag i ständig 
utveckling. Nu tar vi nästa steg.

I höst startar Miljönären Academy, som är 
en skräddarsydd ledarutbildning i sam- 
arbete med SLG. Under ett antal månader 
har vi intervjuat, utvärderat samt funde-
rat internt om var ni och vi uppfattar att 
Miljönären befinner sig och vad vi skall 
utveckla.
 Läste nyligen att en känd svensk hotell-
kedja kört sin akademi sedan 1995, under 
parollen ständig förbättring och i rekryte-
ring. Om vi kommer att hålla i så länge låter  
jag vara osagt, men utbildning och utveck- 
ling är en av grundvärderingarna i vår 
verksamhet. Därför gör vi planenligt ytter-
ligare en satsning på utveckling och ut-
bildning för våra medarbetare. 
 Att vi just nu drar i gång Miljönären 
Academy är också beroende av att vi 2011 
lanserade målsättningen Moderna Ytskikt 
2015.
 Nu är det dags för utvärdering och det 
känns som vi kanske snart presenterar 
fortsättningen ”Moderna Ytskikt 2020”. 
 När Moderna Ytskikt 2015 lanserades 
2011 handlade det om att vi skulle bli mer 
ett ytskiktsföretag. Ett ord som nästan 
bara vi i branschen känner till. Men det 
innebar att vi skulle bredda verksamhe-
ten från bara måleri till andra närliggande 
områden, golv, kakel & klinker samt mer 
specialtjänster som passar in inom måle-
riet. Faktum är att de nya verksamheterna 
är de som ökar mest. 2011 hade vi ingen 
golvverksamhet, i dag är den betydande 
inom koncernen!
 Alla vet att det är brist på främst golv-
hantverkare, och därför tittar vi aktivt också 
på hur vi ska vi kunna utbilda själva, också 
det ett led i utbildning och utveckling. En 
avdelning har just byggt upp övnings- 
stationer där en utlärd och en lärling gemen- 
samt ska kunna bedriva utbildning.
 Jag tycker vi har lyckats ganska bra med 
Moderna Ytskikt 2015.
 Vi har idag alla de verksamheter inom  
familjen som vi då pekade ut. Vi har lärt 
oss att sälja det kompletta budskapet  
ytskikt. Nu är det dags att ta det till nästa 
nivå. Förädla och förfina. 
 Inom vår akademi ska vi, förutom att 
förnya visionen, också lyfta in ledar-
skapsutbildning. För att verkligen visa att  
vi vill utvecklas kommer första 
delen, som sker under 
vintern, avslutas med 
en tenta.

Resursstarka företaget 
med de nära relationerna
Miljönären, som är ett av Sveriges största ytskiktsföretag, har en tydlig ambition: Att kombinera 
företagets resurser med de nära kundrelationerna. Det är en kombination som innebär stor 
kundnytta. Joacim Backelin, marknadschef på Miljönären, förklarar:

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  

Telefon: 0243-668 83 

Mobil och Viber: 
070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

– För oss gäller det att vara en engagerad partner 
till varje enskild kund. Därför känns det extra  
roligt när våra medarbetare får så bra relationer 
med våra kunder att just de efterfrågas. De per-
sonliga relationerna är viktiga för oss. Det skapar 
trygghet och förtroende.

Nytta för kunden
Joacim Backelin betonar vikten av ett bra förbere-
delsearbete där kunden, tillsammans med en repre-
sentant från Miljönären, går igenom det kommande 
uppdraget. 
 – Det är i dessa situationer vi känner ett stort 
engagemang och gärna kommer med förslag på 
lösningar. Ofta presenterar kunden spännande 
idéer som vi genomför. Ibland händer det att vi 
säger nej till förslagen, men det gör vi för kundens 
bästa. För oss är det nämligen viktigast att lämna 
ifrån oss ett arbete av hög kvalité som vi är stolta 
över och är till nytta för kunden.
 Under genomförandefasen händer det ofta att 
kunden och målaren får en nära kontakt. Ibland 
har detta utvecklats till att vissa kunder har så kal- 
lade ”husmålare” som regelbundet utför uppdrag 
åt samma kund. (Se artikeln här bredvid). Det är 
en situation som uppskattas av båda parter. 

– Ibland kan det uppstå oväntade utmaningar som 
ökar risken för att uppdraget inte hinner bli klart 
i tid. Då känns det bra att vi på Miljönären har 
möjlighet att flytta om resurser så att vi kan upp-
fylla våra löften. Kunden ser fördelarna av det nära 
företaget med de stora resurserna, säger Backelin.

Joacim Backelin, marknadschef på Miljönären, om nyttan att 
kombinera företagets storlek med de nära kundrelationerna.

Miljönären kombinerar företagets resurser med de nära kundrelationerna.



 Sölve har aldrig  
missat en deadline

”Vi uppskattar vår ”husmålare”
– Vi uppskattar att Miljönären kan erbjuda oss en egen ”husmålare”.
Jan-Olov Karlsson-Fält, VD på fastighetsbolaget Vi Förenade i Falun, 
berättar om fördelarna med det här speciella samarbetet.

– Ser jag att det kan bli svårt att hinna, 
ringer jag min arbetsledare på Miljö- 
nären för att koppla in fler målare. Det är 
fördelen med ett stort företag som Miljö-
nären. Här kan vi både ha nära relation 
till kunden och samtidigt klara av stora 
uppdrag, säger Sölve Juvas. 
 Sölve Juvas, 64, är ett exempel på att 
Miljönären har möjlighet att erbjuda må-
lare som kan skapa en speciell närhet till 
kunden. Han blev 1996 en öronmärkt 
målare till fastighetsbolaget Vi Förenade. 
Sedan dessa har det varit en självklarhet 
att det är Sölve Juvas som ska utföra de 
uppdrag som Vi Förenade beställer.
 – Nu känns det naturligt eftersom de 
verkar ha förtroende för mig samtidigt  
som jag vet hur de vill få uppdragen 
utförda. Vi har fått en bra relation till 
varandra. Ibland kontaktar de mig direkt 
om nya uppdrag och efter att ha fått klar-

tecken av min arbetsledare på Miljönären 
har det bara varit att börja jobba.

Sådant uppskattas av kunder 
I slutet av augusti och början av septem-
ber 2015 hade han uppdrag med målning 
av en bostadslägenhet i Falun samt en  
affärsfastighet och kontor i Borlänge.
 – Jag arbetar under parollen frihet  
under ansvar. För mig är det alltid vik-
tigast att utföra uppdragen med kvalité 
samtidigt som det hela tiden gäller att 
hålla deadline. Det är ju sådant som 
uppskattas av kunderna.
 Sölve Juvas är ett av flera exempel där 
Miljönären har duktiga målare som är 
nära knutna till enskilda kunder. Där-
med skapas förtroende och tillit som är 
till nytta för båda parter. Men blir det 
intensivt och det nalkas ett stort uppdrag 
finns alltid möjlighet till förstärkningar.

Sölve Juvas är en av flera Miljönärenmålare som har fått en närhet och relation till en speciell 
Miljönärenkund. Det skapar fördelar för båda parter.

Jan-Olov Karlsson-Fält, VD på fastighetsbolaget Vi Förenade i Falun, är nöjd med ”husmålare” Juvas.

Miljönärens målare – Sölve Juvas – har 
sedan 1996 varit öronmärkt för jobb på 
Vi Förenade. 
 – För oss har det varit oerhört viktigt 
att få ha det regelbundna samarbetet 
med Sölve Juvas. Ofta kan vi kontakta 
honom direkt för att informera om 
önskat uppdrag. Genom åren har vi 
utvecklat ett samspel som innebär att 
Sölve Juvas vet exakt hur vi önskar att 
arbetet ska utföras. Det innebär att vi 

känner lugn och trygghet inom den här 
delen av verksamheten, säger Jan-Olov 
Karlsson-Fält och fortsätter:
 – Han har genom åren lärt känna 
våra fastigheter och våra fastighetsskö-
tare. Dessutom är det här samarbetet en 
fördel när det blir dags för oss att beställa 
större uppdrag som innebär att fler från 
Miljönären måste anlitas. Då har de  
redan en man på plats som känner till 
oss. Allt går då så mycket smidigare.

I 19 år har Miljönärens målare Sölve Juvas varit nära kopplad till fastighetsbolaget Vi Förenade.  
Under dessa år har han aldrig missat en deadline för överenskomna måleriuppdrag hos dem.



Information från Miljönären-koncernen

Kenneth Eirelius, platschef i Örebro. Kvarteret Bottenhavet i Örebro där Miljönären ska måla  
115 studentlägenheter. 

Orrleken, ett populärt aktivitetshus i Karlstad, som Miljönären  
ska måla. Foto: Karlstad kommun.  

Inom Miljönären känns det rätt att vara 
sponsor för Miljönären cup – ett viktigt 
inslag inom ungdomsfotbollen i Dalarna.
 – Vi vill figurera i positiva sammanhang 
som är till nytta för både oss och stora delar 
av dalaungdomen, säger Joacim Backelin, 
marknadschef på Miljönären.
 Under säsongen har ungdomslag från 
hela Dalarna spelat Miljönären cup. I mit-
ten av september var det stor finaldag i Mora 
för de aktuella åldersgrupperna.
 – Vi ser detta som vår stora bolldag i 
Dalarna och gläds naturligtvis åt att Miljö-
nären vill stödja cupen, säger Pär Jonsson, 
ordförande i Dalarnas fotbollsförbund.
 Joacim Backelin förklarar hur Miljönä-
ren ser på ungdomsnyttan genom att stödja 
Miljönären cup:
 – Fotbollen är ett bra tillfälle för ungdo-
mar att utvecklas i grupp och tillsammans 
träna och arbeta för att nå gemensamma 
framgångar. Detta sammantaget ger dem 
en nyttig social erfarenhet.

På vilket sätt skapar detta engagemang  
nytta för Miljönären?
– Genom att vi finns i ett positivt sam-
manhang som ungdomsfotboll kan det 
innebära effekter för våra medarbetare 
och potentiella kunder. Dessutom bidrar 
engagemanget i Miljönären cup till att  
ytterligare stärka vårt redan goda varumärke,  
svarar Joacim Backelin, som hoppas att  
detta också kan väcka intresse för hant-
verksbranschen där Miljönären verkar.

Viktigt engagemang  
för dalafotbollen

Genombrott i Örebro

Populär målning med känsla

Miljönären har ända sedan företaget, för några år  
sedan, etablerades i Örebro arbetat hårt för att få upp-
drag vid nyproduktion. Dock har det tagit lite tid 
innan chansen till ett större projekt kom.
 – Nu byggs det väldigt mycket i Örebro. Sam- 
tidigt har vi varit en ny aktör i måleribranschen i regio-
nen, där det är en stenhård konkurrens. Det kan ha  
bidragit till att det tagit tid innan vi fått den här 
chansen, menar Kenneth Eirelius.
 Han berättar att Miljönären under dessa år har 
lämnat flera anbud till nyproduktion – utan positivt 
resultat. Samtidigt har målarna fokuserat på ROT- 
och renoveringsjobb.

Orrleken, som ligger vid Orrholmen i östra Karl-
stad, ska bli ett 300 kvadratmeter stort aktivitetshus 
för ungdomar med bland annat kiosk, verkstad och 
grupprum där ungdomarna ska kunna lyssna på  
musik, spela bordtennis, spela spel eller bara umgås. 
Utanför fastigheten kommer det att finnas lekytor samt  
utrymmen för enklare djurhållning.
 – Själva uppdraget är inte komplicerat. Det fina är 
känslan att vi får bidra till något som är bra för sam-
hället. Här i Karlstad är det många som längtat efter 
att det här ska bli klart, säger Roland Berg.
 Peab är byggherre och Miljönärens arbete börjar 
vecka 40 och ska vara klart fyra veckor senare.

– Där har vi verkligen gjort toppjobb och visat att vi 
är en aktör att räkna med.
 Nu ger detta resultat på större byggentreprenader. 
Peab, som är byggherre till kvarteret Bottenhavet med 
bland annat 115 studentlägenheter, har skrivit kontrakt 
med Miljönären om målerijobbet. Miljönärens del i 
projektet inleds vecka 42 och pågår till februari 2016.
 – Jag tror att det är vårt goda rykte och stora resur-
ser som gör att Peab ville prova något nytt och satsa 
på oss, vilket naturligtvis gladde flera av våra målare 
som väntat länge på detta. Nu gäller det för oss att 
visa klassen, det ser vi fram emot. Det kommer bli en 
rolig höst och vinter.
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Miljönären Cup

Ungdomsglädje i Miljönären cup.

Fotboll bidrar till att ungdomar utvecklas tillsammans.

I höst inleder Miljönären ett uppdrag som kan bli ett genombrott i projektmarknaden i Örebro.  
Det gäller målning av 115 nybyggda studentlägenheter.
 – Här har vi fått ett rejält uppdrag inom nybyggnationen. Detta betyder mycket för oss inom det 
här området, säger Kenneth Eirelius, platschef i Örebro.

Orrleken är ett nybyggt hus för fritidsverksamhet i Karlstad, med omgivande inhägnad för bland annat  
djur, något som på senare tid blivit omtalat i kommunen. Många har berömt denna kommande 
mötesplats för ungdomar.
 – Därför känns det extra roligt att vi på Miljönären fått förtroende att måla fastigheten, säger 
Roland Berg, regionchef i Värmland.
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– Vi har en fin stämning på kontoret och det bästa 
var när jag nyligen kunde informera medarbetarna 
att det inte blir något varsel den här vintern heller, 
säger Olle Eriksson.
 För två år sedan blev Olle Eriksson platschef i 
Ludvika, en ung och ambitiös kille som sedan dess 
fokuserat på sin ledarroll.
 – Under dessa år har jag jobbat hårt för att få 
en sammanhållen grupp i positiv anda där alla ska 
trivas med att gå till jobbet. Det känns som om vi 
blivit ett btra team.
 Olle Eriksson berättar också att han gått ledar-

Högtryck med vi-känsla
skapsutbildningar och helst läser böcker skrivna av 
företagsledare som beskriver sitt ledarskap.
 – Det inspirerar och jag hoppas också att med-
arbetarna är nöjda med mig som platschef.
 I Ludvika jobbar ett 20-tal medarbetare. Fyra av 
dem är golvläggare. Hela gänget har nu intensiva 
dagar i Ludvika.
 – Här upplever vi något av en byggboom, sam-
tidigt som det alltid händer något på ABB. Dess-
utom har vi regelbundna uppdrag åt kunder som 
Ludvika kommun, Ludvikahem och privata kun-
der. Så vi har verkligen jobb. Blir det sedan toppar 

känns det bra att kunna få förstärkning från andra 
avdelningar.

Vilken är i dag den största utmaningen för 
kontoret i Ludvika?
 – Naturligtvis att vi hela tiden utför våra upp-
drag i tid och med hög kvalité. För det krävs att vi 
fortfarande har en bra ”vi-känsla” och engagemang 
i gruppen, där vi hela tiden drar åt samma håll.  
I en stor grupp finns ju hela tiden många individer 
med många åsikter som det är viktigt att ta hänsyn 
till, svarar Olle Eriksson.

– Killarna är nästan lite för ödmjuka och hän-
synsfulla. 
 Maria Säterkvist skrattar hjärtligt när hon 
beskriver hur det är att ha hantverkare från 
Miljönären i huset.

– Vi fick en bra kontakt med dem. De hade en egen 
nyckel till huset så att de kunde gå och komma som 
det passade dem. I sommar har det hänt att de börjat 
jobba på morgonen innan vi har vaknat, fortsätter 
Maria Säterkvist.
 Det var när familjen Säterkvist skulle renovera som 

de kontaktade Miljönären. Det var dags att bland  
annat byta matta på ett ställe i huset och kakla dusch-
rummet.
 Familjen hade en budget de ville hålla sig till.
 – Därför uppskattade vi att killen från Miljönären 
inte bara körde på när vi tillsammans med honom 
gick igenom förutsättningarna för renoveringen. Han 
gav riktigt bra förslag som vi kände blev bra direkt 
och vi slog till, säger Maria Säterkvist och fortsätter:
 – Vi uppskattade också att vi hela tiden fick informa-
tion om hur arbetet fortlöpte och var de befann sig om 
de ibland måste åka iväg. Det skapade ökat förtroende.

”Vi fick bra förslag”

Något av en byggboom och en industri som glöder. Det innebär högtryck för Miljönären i Ludvika, samtidigt som  
den 28-årige Olle Eriksson börjar bli ”varm i kläderna” i rollen som platschef.

Stämningen är hjärtlig när Maria Säterkvist tillsammans med  
Miljönärens Joakim Gimell och Roger Hellin ser hur familjens  
nya kaklade badrum växer fram.

Milljönären i Ludvika som nu upplever hur kommunen utvecklas på ett spännande sätt. Det betyder naturligtvis mycket för 
medarbetarna på Ludvikakontoret.

Familjen om planeringen
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– Under säsongen ägnar jag cirka 15 
timmar i veckan åt fotbollen. Det är 
tur att man har en familj som är för-
stående, säger Pär Jonsson.
 Hans engagemang består dels i rol-
len som ordförande i Dalarnas fotbolls-
förbund, dels som tränare för Korsnäs 
P 15-lag, där sonen spelar.
 – Det är en speciell känsla att kunna  
följa hur en grupp unga killar utveck-
las som fotbollsspelare och samtidigt 
få vara med och fatta strategiska beslut 
som kan bidra till att utveckla sporten 
i länet, säger Pär Jonsson.
 
Spiller över spelare
Han är ordförande i ett av landets 
svagare fotbollsdistrikt. Det finns inte 
många distrikt i Sverige som har så 
magert med toppfotboll.
 – Tyvärr har det blivit så och det 
värsta är att bristen på topplag bidrar 
till att göra situationen svårare för an-
dra dalalag. Ett bra topplag ”spiller ju 
över” spelare till andra lag i regionen, 
säger Jonsson.

”Vi får inte blunda för problemen”

Han har inga direkta förklaringar till 
utvecklingen, men pekar bland annat 
på att Dalarna är ett befolknings- 
mässigt litet län med en näringslivs-
volym som gör det ekonomiskt extra 
jobbigt att bedriva toppfotboll.
 – Nu hoppas jag det vänder. Kvarn-
svedens damer är i Damallsvenskan  
och Dalkurd är på väg till Superettan. 
Det kommer att betyda mycket för 
dalafotbollen.
 Dalarna har i många år drabbats av 
utarmning av fotbollslag. Runt om i 
länet, på landsbygden, finns alltför 
många fina fotbollsarenor som inte 
används. Flera av de klassiska bya- 
lagen har försvunnit. Här finns mycket  
att göra. Kanske införa serier för sju-
manna-lag för att få i gång fotboll-
spelandet?
 – Det är en tråkig utveckling och 
jag tänker ofta på de många fina  
arenorna som inte används. Nu är det 
inte bara fotbollen som tappar utövare. 
Det gör hela idrottsrörelsen. Men nu 
känner jag att det börjar vända inom 
dalafotbollen. Vi tappar inte längre 
lika många lag i seriespel eller inom 
ungdomsverksamheter. Den negativa 
trenden håller på att vända uppåt igen. 
Det är roligt.

En bra utveckling
Pär Jonsson pekar också på utveck-
lingen att det inte längre är åldrar-
na utan intresset bland ungdomar, 
oavsett åldersgrupp, som avgör om 
de kan bilda lag. Sådana ålders- 
mixlag spelar i olika divisioner för 
ungdomar.
 – I det här sammanhanget är jag 

också glad över att alltfler av våra ledare  
väljer att gå våra kurser och vidare-
utbilda sig. Det är en bra utveckling.
 Pär Jonsson anser dock att Dalarnas 
fotbollsförbund misslyckats med att  
integrera nya svenskar i fotbollsverk-
samheten. I många fall bildar nya 
svenskar egna fotbollslag istället för 
att spela tillsammans de som är födda 
i Sverige.
 – Vi ser tyvärr en utveckling mot 
segregation istället för integration. 
Vi måste bli bättre inom det här om-
rådet.Här har domarkåren kommit 

Profilen

Pär Jonsson, ordförande i Dalarnas fotbollsförbund

 

Fakta/Pär Jonsson
Ålder: 47 år.

Bor: Falun.

Arbete: Administrativ chef  
på åklagarmyndigheten.

Familj: Gift och två barn.  

Aktuell: Ordförande i Dalarnas 
fotbollsförbund.

Intressen förutom fotboll: 
Idrott överhuvudtaget.

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
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Hur mår dalafotbollen?
 – Ganska bra, men vi får inte blunda för proble-
men som vi måste bli bättre på att lösa, säger  
Pär Jonsson, ordförande i Dalarnas fotbollsförbund. 
Han har vigt sitt liv i fotbollens tjänst.

Pär Jonsson, ordförande i Dalarnas fotbollsförbund, som brinner för sporten stortrivs vid kanten 
fotbollsplanen. 

betydligt längre. Nu ser vi alltfler nya 
svenskar som är domare.
 Pär Jonsson berättar att fotbollen 
och de dagliga hushållssysslorna domi- 
nerar hans fritid.
 En naturlig fråga, eftersom detta är 
en skrift från Miljönären: 

Om ni ska måla eller tapetsera om 
hemma. Gör du det själv eller an-
litar du hjälp?
– Jag gör det själv om det handlar om 
mindre jobb. Om det blir dags för 
större projekt kan jag anlita hjälp.


