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Miljönären är i dag ett av Sveriges största måleriföretag. Den senaste tiden har 
Miljönären blivit känt för att vara ett starkt och offensivt företag som nu vuxit till en 
koncern. Efter förvärv av måleriföretag som Språngs Måleri & Golv, Bro Måleri och 
Måleriforum har vi stärkt vår position på marknaden och kan på ett ännu bättre sätt 
möta våra kunders behov. I denna skrift kan ni läsa mer om vår koncern och om vår 
geografiska bas i Dalarna och Värmland.

hela vårt arbetssätt inom Miljönären genomsyras av att vi vill vara med och leda må-
leriutvecklingen. vi vill alltid ligga i täten när det gäller nytänkande och flexibilitet i 
kombination med kunskap och tradition. Detta är en ambition som ska ske i samspel 
med våra kunder och leverantörer. Därför är våra ledord:

Måleri med förnuft och känsla.
Detta handlar alltså om en blandning av tradition, nytänkande och kunskap som 

gör att kunden känner sig både nöjd och trygg.

vår historiska bakgrund är viktigt för oss. Miljönären, som då hette lindfeldts Måleri, 
grundades 1950. Miljönären har sedan dess fått vara med om att färglägga det mo-
derna sverige som växte fram under andra halvan av 1900-talet. Det har varit år som 
också präglats av en intressant utveckling inom måleriyrket och gett oss många bra 
erfarenheter. Detta har satt sin prägel på företagets verksamhet och har en betydelse 
i de beslut vi fattar i dag.

historien hjälper oss att både känna ödmjukhet och trygghet för vad som varit och 
vad som kommer att hända i framtiden. 

en viktig fråga – både ur historisk synvinkel och för framtiden – är miljön. 
Därför prioriterar vi vårt miljötänkande och har ett medvetet miljöarbete 
enligt iso 14001. vi är också stolta över att vara kvalitetscertifierat 

enligt iso 9001:2008.

vi vill nu med denna skrift ge dig en djupare inblick i vår  
verksamhet och vad vi kan erbjuda.

välkommen till Miljönären
klas hedlund, vD 

Miljönären – ett offensivt företag  
som leder måleriutvecklingen

en av de mest populära turistattraktionerna i sälenområdet är den stora bad- 
och upplevelseanläggningen experium i lindvallen.

språngs Måleri & Golv som ingår i Miljönären-koncernen ansvarade för  
måleriarbetet och golvläggningen. när arbetet var klart var detta det största 
enskilda projekt som språngs Måleri & Golv någonsin gjort.

i drygt ett år var upp till tio målare verksamma vid anläggningen. Den största 
utmaningen var att måla i en framtida badmiljö. För det krävdes både special-
färg och särskilda kunskaper. experium var också första uppdraget för språngs 
golvavdelning som här verkligen fick en rivstart.

ett annat positivt resultat av det här uppdraget var att Miljönären/språngs  
Måleri & Golv befäste sina goda relationer med både skistar och beställaren Peab.

en av de viktigaste uppgifterna under arbetet med att ställa om regementsom-
rådet till civil verksamhet var att skapa en naturlig samlingspunkt för dem som 
verkar på området. Därför fick Miljönären i uppdrag att göra en festlokal av en 
gammal militärmatsal som de senaste 30 åren fungerat som ett kallförråd. 

Utmaningen bestod i att återskapa en lokal i de ursprungliga färgerna. 
när allt var klart hade Miljönären bland annat renoverat fastighetens 608 
fönsterbågar med linoljefärg. Men det kanske svåraste jobbet var att få bort 
den gamla färgen på rätt sätt. Målarna kunde inte slipa utan fick skrapa bort 
färgen utan att skada det gamla underlaget. Det tog ett tiotal målare upp till 
tre månader att utföra det arbetet. i dag är Dalasalen en populär lunch- och 
festlokal i Falun.

Dalasalen i Falun

stora tuna kyrka med anor från 1400-talet är den största 
kyrkan i Dalarna. Miljönären kallades in för att renovera  
kyrkans personalutrymmen, uppehållsrum samt alla fönster- 
bågar. Det visade sig att tidigare års hantverkare hade ”fuskat” när 
de renoverade kyrkan. Fönsterbågarna hade inte tidsenliga beslag.  
Dessutom hade man använt alltför moderna skruvar. 

Därför handlade arbetet med stora tuna kyrka också om att få fram rätt 
beslag och tidsenliga skruvar. Dessutom var det svårt att ta ner fönstren och 
sedan slipa bort alla ojämnheter. Det var nämligen  väldigt stora fönster med 
gammalt mönstrat glas, som det ofta var förr i tiden.

Stora Tuna kyrka

Borlänge energi gjorde en jätteinvestering på en halv miljard kronor i den nya 
moderna pannan som kan ta emot cirka tio ton avfalls- och biobränsle per timme.

Miljönären fick ansvaret av totalentreprenören skanska att sköta måleri-
arbetet. Under en period arbetade cirka 250 personer på bygget. Mitt inne i 
byggnaden fanns Miljönärens målare.

Detta är ett klassiskt industrimåleri där det mycket handlar om att Miljönä-
rens måleriarbete på ett smidigt sätt ska länkas samman med de övriga delarna 
i bygget.  

Kraftvärmeanläggningen i Borlänge

Experium vid Lindvallen
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Kvalitet
Miljönären är kvalitetscertifierade enligt iso 9001:2008.  
certifieringarna kräver väl dokumenterade rutiner i vårt arbete. 
Det är ett arbete som skapar trygghet för dig som kund. 

när ett uppdrag är klart gör vi en egen slutkontroll innan 
vi lämnar över resultatet av arbetet till kunden. vår ambition 
är att se helheten i uppdraget. Men vi nöjer oss inte med 
detta.

inför varje projekt upprättar vi, tillsammans med kunden, 
miljö- och kvalitetsplaner. i samband med detta fastställs 
arbetet, ordningsföljden, ansvarsfördelning, tidsramar och 
vilka resurser som behövs. Detta syftar till att skapa aktuella 
förutsättningar för medarbetarna och undvika att fel uppstår. 

allt kan vi dock inte vara bäst på. Därför har vi under 
årens lopp skapat ett stort kontaktnät med duktiga samar-
betspartners inom närbesläktade områden. Detta innebär att 
vi kan erbjuda totalentreprenad som gör att du tryggt kan 
lämna över hela uppdraget till oss. sedan samordnar vi alla 
delar. allt från rådgivning, projektering och kalkylering till 
målning, kakelsättning, golvläggning och snickerijobb.

Miljö
vi på Miljönären är stolta över vår historia. Det bidrar också 
till att vi är extra medvetna om vikten av att värna om mil-
jön. vi har ju ett miljöarv att förvalta som sedan ska lämnas 
över till kommande generationer.

Miljönären arbetar efter ett miljöledningssystem som gör att 
du som beställare kan känna dig trygg i förvissningen om att 
vi tar största möjliga hänsyn till miljön. som en bekräftelse på 
att du valt en miljömedveten leverantör får du – efter avslutat 
arbete – en miljödeklaration med skötselråd av oss. vi fokuse-
rar alltid efter en måleriprodukt som är miljöanpassad.

Underhållsavtal
vårt arbete ska hålla i längden. Därför erbjuder vi, efter 
fullgjort uppdrag och slutbesiktning, fastighetsägaren ett 
underhållsavtal som innebär att vi under en överenskommen 
tidsperiod på exempelvis sex till åtta år, ansvarar för under-
hållet av den aktuella fastigheten på det jobb vi tidigare 
utfört. 

Detta blir lönande i längden för fastighetsägarna och 
skapar ökad trygghet.

Du som anlitar oss på Miljönären ska känna 
trygghet och veta att vi levererar både kunskap 
och utför våra uppdrag med hög kvalitet. Inom 
måleriyrket handlar kvalitet om materialkän-
nedom, hållbarhet, samt färgval och de små 
detaljerna som gör slutresultatet.  Vi tror oss ha 
den känslan och kan därför hjälpa till med färg-
sättningar.

Samtidigt har vi på Miljönären ett medvetet 
miljöarbete enligt ISO 14 001. Här presenterar vi 
våra tankar kring kvalitet och miljö.

Så här fungerar 
vårt miljö- och 
kvalitetsarbete

Miljönären, som i dag är ett av Sveriges största måleriföretag, grundades 
1950 och har sedan dess bedrivit sin huvudsakliga verksamhet i Dalarna. 
Huvudkontoret ligger i Borlänge. Men genom de senaste årens offensiva 
satsningar har även Värmland blivit Miljönärens hemmamarknad.

Här presenterar vi en samlad bild som visar var Miljönärens målare 
finns nära dig.

Miljönärens värld

Dalarna
Miljönären är Dalarnas största måleriföretag. vårt nybyggda och 
fina huvudkontor finns i Borlänge. Men i Dalarna har Miljönären 
också servicekontor i Falun, ludvika, avesta, rättvik och Malung.

På det viset kan vi på Miljönären få en bra kontakt och 
känsla för de behov som finns på den lokala marknaden. när 
det exempelvis byggs en ny galleria i centrala ludvika, nya 
renoveringar ska utföras på Falu lasarett eller underhållsjobb 
ska göras i rättvik blir det bäst om Miljönärens målare med 
förankring på orten utför arbetet.

vår storlek gör att vi kan hålla en bredd i vår verksamhet 
som är unik för regionen. Många av våra duktiga hantverkare 
har dessutom specialområden som fönsterreno-
vering, plåtmålning, klottersanering och olika 
målningstekniker såsom marmorering, ådring, 
svampning och schablonmålning.

Värmland
året var 2003 när Miljönären öppnade kontor 
i karlstad. i början gick utvecklingen långsamt 
och arbetet var främst inriktat på målning åt 
privatkunder.

Men på senare år har verksamheten tagit 
ordentlig fart. i dag har Miljönären ett 20-tal målare i den värm-
ländska huvudstaden och erbjuder tjänster inom olika områden 
som fastigheter, byggsidan och privatmarknaden. Miljönären har 
blivit ett etablerat och eftertraktat måleriföretag i karlstad.

ett av Miljönärens dotterbolag är 
språngs Måleri & Golv. Företaget som 
grundades 1895 har i dag sin bas i Mora och verkar i norra 
Dalarna. 

i sälenområdet är det många kunder som genom åren upp-
skattat de tjänster som språngs kan erbjuda. Då handlar det om 
allt från målning av fritidshus till den stora bad– och upplevelse-
anläggningen experium i lindvallen.

en ny och viktig del av verksamheten är golvläggning. här 
är språngs Måleri & Golv Gvk-certifierade. Det visar att språngs 
utför jobbet med kvalitet och känsla.

Måleriforum aB startade sin verksam-
het 1992 och fick snabbt verksamhet 
i hela Dalarna. Men under vintern 2010 såldes 
företaget till Miljönären och blev ett av koncernens dotterbolag.

Måleriforums kunder har i huvudsak varit byggföretag, kom-
muner, fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. så kommer det 
att förbli eftersom verksamheten inom Måleriforum ska leva 
vidare som tidigare. tills vidare kommer även namnet Målerifo-
rum  att bestå vilket är en

signal till Måleriforums gamla kunder att de ska känna 
trygghet i att verksamheten fortsätter som vanligt. Basen för 
Måleriforum är Miljönärens huvudkontor i Borlänge.

För att Måleriforums tidigare kunder ska känna sig trygga 
med att verksamheten fortsätter som vanligt kommer namnet 
Måleriforum att leva vidare. 

en av Miljönärenkoncernens nya 
etableringsorter är kristinehamn – 
den näst största orten i värmland. 
Det är en region med en stor efterfrågan på våra tjänster. Därför 
satsar vi nu på kristinehamn. ett steg var att förvärva det 
lokala måleriföretaget Bro Måleri i kristinehamn. På det viset 
stärks vår ställning på den lokala marknaden och vi får ett bra 
avstamp inför framtiden. Det nya måleriföretaget i kristinehamn 
heter Miljönären – Bro Måleri.

anledningen till att det gamla namnet behålls är att de tidi-
gare kunderna till Bro Måleri inte ska uppleva någon skillnad 
genom att Miljönären nu kommit in i bilden. verksamheten 
fortsätter som vanligt.

Stockholm
Miljönären utför sedan en tid tillbaka även en viss 
verksamhet i stockholmsområdet. Det är främst olika 
byggföretag som efterfrågar våra tjänster.

huvudkontoret 
i Borlänge.

Miljönären
vid värnen.

siljan.

Båttur från 
kristinehamn på värnen.

hoppbackarna i Falun.



Det är få gånger som Miljönärens organisation ställts inför så hårda prov som 
när kupolen i Borlänge byggdes ut med den tredje etappen. i det här fallet 
presenterade uppdragsgivaren en extremt pressad tidsplan vilket innebar att 
Miljönären satte in 10 till 15 målare i projektet för att hinna bli klar i tid. Dessa 
målare fick också arbeta väldigt långa arbetspass. 

Det är inte många måleriföretag som klarar att skapa den organisation som 
krävdes för att svara upp mot uppdragsgivarens önskemål. idag är kupolen 
fylld av butiker och lockar varje dag tusentals besökare.

ett av Miljönärens mer annorlunda, men mest uppskattade uppdrag var upple-
velsebadet i Borlänge, som fick namnet aquanova.

Det var Miljönären som målade alla invändiga ytor, utom de som konstnären 
anders Björnhager stått för. Flera medarbetare på Miljönären menar att detta 
var ett av de roligaste och mest annorlunda jobb man varit med om. själva 
arbetet innebar en riktig utmaning. På grund av den fuktiga miljön använde 
man en speciell färg med egenskapen att den torkar väldigt snabbt. Då gällde 
det att vara snabb och måla på rätt sätt direkt. annars var det svårt att göra 
om jobbet.

Upplevelsebadet i Borlänge

Den gamla bergsmansgården Gamla staberg utanför 
Falun ingår i världsarvet och har på senare år blivit ett 
populärt utflyktsmål samt lunch- och festplats.

Miljönärens yrkesskickliga målare fick under renoveringen av de 
olika byggnaderna i området visa vad de lärt sig genom åren. Det gällde att 
säkerställa den historiska känslan i lokalerna som har gamla  
historiska anor och som nu nyttjas efter moderna önskemål.

Gamla Staberg

Bygget av pappersmaskinen PM 12 på kvarnsvedens pappersbruk var under 
2004 och 2005 ett av de största byggprojekten i sverige. 

Miljönären ansvarade för den invändiga målningen av jättefastigheten där 
pappersmaskinen byggdes, samt av det nya drifthuset, som byggdes intill. För 
Miljönären kändes det naturligtvis stort att få vara med i det byggprojektet. 
samtidigt ställdes oerhörda krav på företaget innan man fick uppdraget.  
skanska, som var huvudentreprenör, gjorde en ordentlig genomgång av företa-
get. De granskade allt från Miljönärens kvalitetstänkande och arbetsledning till 
själva miljöarbetet. Det blev ett mycket bra test av Miljönärens verksamhet.

Kvarnsvedens Pappersbruk

Kupolen i Borlänge
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Den 6 september 1944 åkte ett arbetslag från 
Djurås till ludvika för ett måleriuppdrag. ledaren 
för gruppen var olle lindfeldt. Det var början på 
historien som i dag är Miljönären.

efter den lyckade resan till ludvika började 
olle lindfeldt åta sig måleriuppdrag trots att han 
inte fick driva ett eget företag. olle lindfeldt var 
nämligen inte någon auktoriserad målarmästare. 
Därför drev han verksamheten under täckmantel.

han etablerade kontakt med målarmästare 
Per hedman i Gagnef, som bland annat drev en 
måleriaffär. olle lindfeldt fick klartecken att an-
vända honom som bulvan för verksamheten. till 
slut gick det inte längre. olle lindfeldt beslutade 
att bli auktoriserad målarmästare genom att bli 
medlem i Målarmästarnas riksorganisation.

år 1950 grundade han sedan företaget 
lindfeldts Måleri som sedan 1980 formellt heter 
Miljönären lindfeldts Måleri aB.

verksamheten utvecklades 
men 1976 var det dags 
för olle att träda tillbaka. 
Företaget köptes av conny 
lindfeldt, olov holmgren 
och roland Bojfeldt. efter 
en tid lämnade conny 
lindfeldt verksamheten. 
sedan dess har företaget 
haft ytterligare ägare som 
JM Bygg och Bengt Pet-
ters tills klas hedlund och andreas söderkvist 
tog över 2005. 

Under alla dessa år har Miljönärens verksam-
het alltid präglats av att vara alerta på att an-
vända nymodigheter som kan utveckla måleriyr-
ket. ett exempel på detta var att på 1950-talet var 
lindfeldt Måleri ett av de första måleriförtagen i 
sverige som använde målarrollern.

Lång och intensiv historia präglar dagens Miljönären

Vi har en bred 
verksamhet

Första arbetslaget som representerade det företag som i dag 

heter Miljönären. Bilden är tagen den 6 september 1944.

Grundaren olle lindfeldt.

Bostäder
vi kan hjälpa till med att skapa en attraktiv 
miljö som gör både boende och fastighetsä-
gare nöjda. vi har ett stort engagemang för 
både privatkunder och proffskunder. kun-
derna ska känna att vi håller det vi lovar.

Kontor
vi känner till sambandet mellan rätt färg, 
inomhusmiljö och produktivitet. Det som 
skapar en bra arbetsmiljö.

Genom att vara lyhörda och samtidigt 
bidra med känsla och kunskap kan vi ge 
förslag på miljöer som inspirerar människor 
och ökar deras trivsel och arbetsglädje.

Golv
Golv är lika viktiga som väggar och tak. 
Därför erbjuder vi nu – genom vårt dotter-
bolag språngs Måleri & Golv – en komplett 
lösning när det gäller målning och renove-
ring av rummets alla delar.

Under alla år har vi av tradition målat 
väggar och tak samtidigt som andra fått 
ansvara för golven. ofta har det inneburit 
besvär för våra kunder som fått möta flera 
företag inom olika branscher. nu tänker vi 
nytt och erbjuder en helhetslösning som 
blir bra för entreprenörer, byggare och 
privatkunder. vi erbjuder ett komplett paket 
av tjänster som omfattar allt från tak till 
golv. Det vinner alla på.

Bygg
Det är en utmaning att ansvara för mål-
ningen på en byggarbetsplats. Där ställs 
verkligen planerings- och sam-arbetsförmå-
gan på stora prov. 

Målaren är en av många yrkesgrupper 
som ska samsas om utrymmen och tider. 

Målaren är dessutom ofta den som ligger 
sist i kedjan och skapar den slutliga finis-
hen. vår erfarenhet gör att vi klarar detta.

Kulturfastigheter
Miljönären har blivit specialister på att utföra 
avancerade renoveringsarbeten av kyrkor och 
äldre fastigheter. vi har ett tiotal specialister 
inom området, som bidrar till att hålla käns-
lan för det unika hantverket levande.

Industri
att skapa ytskikt åt de hårt utsatta ytorna 
inom industrin ställer speciella krav. 

Miljönärens erfarenhet, kunskap och 
tillgång till de bästa materialen gör att vi 
klarar alla typer av industrimålning. Det 
gäller att alltid vara insatt i de speciella 
förutsättningar som krävs för stunden och 
sedan utföra uppdraget med gott resultat.

Klottersanering
Behovet av klottersanering verkar aldrig ta 
slut. vi tvättar bort klotter med miljövänliga 
kemikalier och högtryckstvätt. även här 
är kunskap och rätt teknik avgörande för 
resultatet. 

Plåtmålning
Det är inte lätt att måla plåt. i sverige finns 
bara ett fåtal måleriföretag som kan den 
konsten. ett av dem är Miljönären.

att vara plåtmålare är också bland de 
tuffaste uppdrag som finns inom måleri-
branschen. Det gäller att klara av eventuell 
höjdrädsla, plus att i alla väder kunna 
utföra arbetet, som sker i skyddskläder. 
ibland blir taken så varma att det knappt 
går att gå på dem.

ett bra resultat av plåtmålning bygger på 
en speciell känsla för materialet och färgen. 
Det är en kunskap som målaren bygger 
med tiden. en erfaren plåtmålare vet exakt 
hur mycket arbete och material som går åt.

Fönsterrenovering
Genom att renovera gamla fönster sparar 
man både energi och pengar. vid vanlig 
målningsrenovering byter vi beslag, kittar 
och målar om. vi byter också från befint-
ligt glas till så kallade energiglas, om så 
önskas. vi arbetar också med gammalt glas 
som får nytt liv i renoverade ramar.

i samråd med kunden kan vi inför upp-
draget täcka hela fasaden eller enbart delar 
av den. Denna flexibilitet är bra, speciellt 
under vintern. en annan fördel är att de 
boende kan bo kvar under renoveringen. 

Totalentreprenader
vi erbjuder oss att utföra mindre totalentre-
prenader som omfattar allt från projektering 
till färdigt arbete. vi har erfarenhet och 
organisation från ett flertal sådana projekt.
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Borlänge (huvudkontor)
Miljönären lindfeldts Måleri aB
Box 854
781 28 Borläng
telefon växel: 0243-668 80
Fax: 0243-149 90

Falun
Miljönären 
stallgränd 2
791 40 Falun
telefon: 023-291 10
Fax: 023-392 60

Rättvik
Miljönären 
Box 220
795 23 rättvik
telefon: 0248-138 10
Fax: 0248-138 13

Avesta
Miljönären 
Box 31
774 21 avesta
telefon: 0226-539 09

Ludvika
Miljönären
Målarvägen 1
771 54 ludvika
telefon: 0240-148 99
Fax: 0240-813 50

Malung
Miljönären
lisagatan 40
782 30 Malung
telefon: 0280-143 30
Mobil: 070-746 59 59

Karlstad
Miljönären
långgatan 20
65 222 karlstad
telefon: 054-10 15 20
Fax: 054-15 92 46

Mora
Miljönären språngs Måleri & Golv
skålmyrsvägen 44
792 50 Mora
telefon: 0250-10616
Fax: 0250-182 10

Kristinehamn
Miljönären – Bro Måleri
Garagevägen 7
681 54 kristinehamn
telefon: 0550-77 47 00
Fax: 0550-186 60

Falun/Borlänge
se Miljönärens adresser i 
Falun och Borlänge.


