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De nya  
svenskarna  
berikar oss
Den här krönikan och detta num-
mer av Färgtrycket kommer ut i rätt 
tid. Valet 2014 är genomfört och det 
råder fortfarande en oklar mandat-
fördelning. En ny regering är inte  
på plats.

I den politiska debatten är invandrar- 
frågan är hetare än på länge, liksom ung-
domsarbetslösheten. Arbetsgivaravgifter 
är en annan viktig fråga.
 
När lågkonjunkturen kom till vårt före-
tag 2012 började vi göra en djupare 
analys av våra framtida utmaningar. Vi 
såg att marknaden var på väg att krympa 
och noterade också att återväxten var en 
trång sektor.

När vi försökte expandera eller återbe-
sätta vakanser var det låg svarsfrekvens.
Då började vi medvetet söka arbetskraft 
i de nya svenskarnas led. Vi bedömde 
att där borde det finnas möjligheter att 
finna rätt personer. Vi hade redan några 
olika nationaliteter bland medarbetarna 
– som fungerat väl.  Nu var det dags att 
verkligen undersöka vilka möjligheter det 
fanns bland våra nya svenskar. Det var 
dags att tänka nytt i rekryteringsarbetet.

I dag har vi många nationaliteter i före-
taget som berikar oss alla med sina erfa-
renheter.  Vi är övertygande om att detta 
kommer att stärka Miljönären på flera 
sätt. Förutom att det fungerar bra, är det 
häftigt att se när en människa ges ökat 
självförtroende och känslan av att bidra 
till något nyttigt.

En annan del av vårt utredningsarbete 
handlade om hur Miljonären skulle möta 
marknaden och bättre fånga vår affärsidé. 
Efter en djupare analys bestämde vi oss 
för att anställa en marknadschef. Så blev 
det och han presenteras i detta nummer.

 

Ett friskt gäng i Örebro
I Örebro håller sig målarna friska. Under våren 2014 gick ett par månader utan att kontoret i 
Örebro rapporterade en enda sjukdag.
 – Det var helt fantastiskt och det bästa är att det inte var någon tillfällighet. Vi har en extremt 
låg sjukfrånvaro i Örebro, säger platschefen Kenneth Eirelius.

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  
Telefon: 0243-668 83 

Mobil: 070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

Det har nu gått två år sedan Miljönären etable-
rade sig i Örebro. I dag består det kontoret av 14 
målare. Alla är ovanligt friska. Visst finns det med-
arbetare som blir sjuka. Det är naturligt. Men här 
existerar ingen ”måndagssjuka” eller liknande. Och 
under våren 2014 var alla friska under en anmärk-
ningsvärt lång tid.
 Kenneth Eirelius förklarar vad det kan bero på:
 – Vi är en mycket bra grupp där medarbetarna 
verkligen trivs med varandra. Här finns inget skit-
snack eller dålig stämning. Då ska det mycket till för 
att stanna hemma på grund av sjukdom. Drivkraften 

att gå till jobbet och ha kul med arbetskompisarna 
väger tungt, säger Kenneth Eirelius och fortsätter:
 – En del känner också att de sviker killarna på 
jobbet om man blir sjuk och är hemma. 
 Därför måste vi vara tydliga med att man ska 
stanna hemma vid sjukdom. Annars smittar man 
ner andra och blir sämre själv.

Vad kan andra Miljönärenkontor lära av de 
friska målarna i Örebro?
 – Skapa en arbetsmiljö där alla trivs och har roligt. 
Det bidrar automatiskt till lägre sjukfrånvaro.

I oktober byter Miljönären i Örebro lokal.
 – Den nuvarande lokalen har varit en tillfällig 
lösning, utan riktiga personalutrymmen. Nu kom-
mer vi till nya och mer ändamålsenliga utrymmen, 
förklarar platschefen Kenneth Eirelius.
 Den nya lokalen på 125 kvadratmeter innehåller 

två kontor samt lager- och personalutrymmen med 
dusch och omklädning.
 – Dessutom ligger vi nu bra till geografiskt i Öre-
bro (Nastagatan 15). Det här blir en tillgång för oss 
i vårt dagliga arbete, menar Eirelius.

De friska målarna i Örebro.

Örebromålarna till nya lokaler



”Kundrelationerna måste vårdas”
– Många företag betonar vikten av att uppfylla kundens förväntningar. 
Men det gäller att göra det jobbet rätt. Inom Miljönären finns både rätt 
kunskaper och ambitioner för att skapa bra kund-, leverantörsrelationer.
Det säger Joacim Backelin, ny marknadschef på Miljönären.

I höst lanserar Miljönären konceptet Hemma. Målgruppen är privatkunder som erbjuds ett genomtänkt koncept 
från planering och genomförande till den härliga känslan när jobbet är klart. Samtidigt har Miljönären utarbetat 
nytt presentationsmaterial som riktar sig mot företagskunder. Där beskrivs bredden i företaget.

Miljönären inleder nu flera offensiva 
marknadssatsningar.
 Ett led i det arbetet är att Miljönären 
anställt en ny marknadschef: Joacim 
Backelin. Han ska, med sin erfaren-
het av kundrelationer och idéer kring 
marknadsföring, bli en drivande kraft 
inom det området.
 – Miljönären är ett stort och starkt 
ytskiktsföretag som har möjlighet att 
svara upp mot marknadens behov – 
både från företags- och privatkunderna. 
Det är en utmaning, men vi har kapaci-
tet att klara det, säger Joacim Backelin.
 Han är utbildad byggnadsingenjör 
och har varit arbetsledare på olika 
byggen.

Under en tid arbetade Joacim som 
beslagssäljare på Fröbergs i Borlänge, 
innan han kom till Göthes i Falun. 
Där han under 15 år hade olika rol-
ler som inom sälj och marknad samt 
rollen som vice VD. Göthes är grossist 
och säljer produkter och lösningar för 
dörr-, fönster- och fasadindustrin.
 – Dessa år har gett mig en insikt 
kring betydelsen av rätt kundrelationer 
och förståelse för de behov som finns 
på marknaden, säger Joacim, som verk-
ligen fick en rivstart på sitt nya jobb.
Han begav sig direkt ut på en turné till 
samtliga kontor i Dalarna, Värmland 
och Närke. 
 – Jag ville snabbt träffa så många 

människor som möjligt inom Miljö-
nären och få en bild av företaget ute i 
verkligheten. Då såg jag snabbt att det 
finns en härlig stolthet och ett stort 
yrkeskunnande inom Miljönären. Det 

är med imponerande ordning och reda 
samt med ordentliga strukturer som 
Miljönären utför sina uppdrag. Det är 
en styrka som vi nu ska bygga vidare på 
i vår marknadssatsning, säger Joacim.

Joacim Backelin, ny marknadschef på Miljönären.

Här presenteras det moderna Miljönären

Fakta/Joacim Backelin
Ålder: 47
Bor: Falun
Familj: Fru samt två döttrar  
(16 och 13 år).
Fritidsintresse: Barnens idrott, 
friluftsliv, lagar gärna mat och 
umgås med vänner.
Läser: Gärna dokumentärer. 
Senaste boken är ”438 dagar” 
som handlar om Martin Schib-
byes och Johan Perssons tid i 
etiopiskt fängelse.

– Miljönären har länge haft en aktiv 
marknadsföring. Det är bland annat 
Färgtrycket, hemsidan och våra tidigare 
kundbesök bevis på. Men nu ska vi bli 
ännu bättre på att visa marknaden att 
Miljönären är ett modernt ytskiktsföre-
tag, där traditionellt måleri är en viktig 
del av verksamheten, säger Miljönärens 
marknadschef Joacim Backelin och 
fortsätter:
 – Hemma-konceptet och det nya 
presentationsmaterialet till företagskun-

derna är två exempel på hur vi på ett 
bra sätt kan informera om de möjlig- 
heter som Miljönären erbjuder.

Hemma-konceptet
Miljönären har länge varit ett uppskat-
tat företag hos privatkunder. Det är 
många som minns det trevliga bemö-
tandet från Miljönärens målare.
 Hemma-konceptet bygger på en vi-
dareutveckling av detta. Nyckelord är 
bemötande, uppförande, information, 

uppföljning samt kvalité i utförandet.
 Detta ska sedan prägla ett bra utfört 
arbete i kombination med att allt ska 
vara klart inom överenskommen tid.
 Konceptet presenteras på ett nytt och 
överskådligt sätt i det speciella Hemma-
magasinet som nu finns på marknaden. 
 
Företagspresentationen
Miljönären har gjort en ny modern 
skrift som presenterar sin verksamhet för 
byggföretag, fastighetsägare, bostads- 

rättsföreningar och andra kunder inom 
området Företagskunder.
 Där presenteras ytskiktsföretaget 
Miljönären som numera kan erbjuda 
en palett av tjänster som måleri, föns-
terrenovering, golv-, och kakelläggning, 
plåtmålning.
 Skriften visar Miljönärens breda orga-
nisation, produktionskapacitet och kun-
skap som är unik inom flera områden.
 – Vi vill presentera oss på ett tydli-
gare och mer personligt sätt, samtidigt 
som vi ger signaler om att Miljönären 
är en kraftfull partner som utför upp-
dragen med kvalitet och känsla, säger 
Joacim Backelin.

Vill du också ha ett exemplar? 
Kontakta Miljönären 
0243-668 80  info@miljonaren.se
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Grycksbo kyrka renoverades
Miljönären hade en viktig roll när det nyligen var 
dags att renovera ytterligare en av Dalarnas kyrkor. 
Den här gången handlade det om Grycksbo kyrka, 
som kanske är mindre känd än andra kyrkor i regio-
nen. Men det är en kyrka som under många år bring-
at mycket glädje och stolthet bland Grycksboborna.

Nu var det dags att måla yttertaket, tornet och skep-
pet. Med andra ord ett perfekt uppdrag för Miljö-
nären som är känt för att ha stora kunskaper inom 
både plåt- och kyrkomåleri.
 Här var Miljönären underentreprenör till Bygg-
partner. 

Miljönären har renoverat delar av Grycksbo kyrka som genom åren bringat så mycket glädje och stolthet bland Grycksboborna. 

Intensivt i Borlänge

Nattskift vid  
tågperrongerna

Sponsring  
för framtiden

Miljönären har i höst haft två intensiva 
uppdrag i Borlänge.
 Ett gällde fasadrenovering av Mjälga-
skolan och Kajanhuset, som är en känd 
fastighet i centrala Borlänge. Det handlar 
om putsfasader som kräver en speciell må-
leriteknik som Miljönären behärskar.
 Det andra uppdraget har varit utvändig 
målning (fönster och fasader) av flera fast-
igheter i kvarteren runt Hushagen. Det är 
ett uppdrag som pågått under en stor del 
av sommarhalvåret.
 Uppdragsgivare för båda projekten är 
Tunabyggen.

Det är inte vanligt att Miljönärens målare 
arbetar nattskift.
 Men i somras skedde det i Värmland. 
Trafikverket beställde renovering av tågper-
rongerna i Kristinehamn och Karlstad. En-
treprenören Kils byggservice anlitade Mil-
jönären för måleriuppdraget som innehöll 
både isblästring och måleri.
 Arbetet präglades av ett extra högt säker-
hetstänkande samtidigt som den ordinarie 
persontrafiken skulle fungera så smidigt 
som möjligt. Därför fick Miljönärens må-
lare börja klockan 21 på kvällen och sluta 
klockan 06 på morgonen.
 – Jag har aldrig, under mina 32 år som 
målare, varit med om liknande arbetstider. 
Men det gick bra och uppdragsgivaren är 
nöjd. Det är huvudsaken, säger Roland 
Berg, regionsansvarig i Värmland.

Den 13 september var det i Avesta stor finaldag för 
dalafotbollen.
 Ungdomar från hela länet spelade finaler i ung-
doms-DM som har namnet Miljönären cup. Sats-
ningen är ett led i Miljönärens sponsorambition att 
gå ett steg längre. Det är i ungdomsidrotten som 
är framtidens friskvård och idrottande finns. Då är 
det viktigt att också stötta föreningslivets ungdoms-
verksamhet. Därför har det blivit en tradition att 
Miljönären är huvudsponsor för denna fina turne-
ring, som den här finalhelgen bjöd på många härliga 
matcher i ett strålande höstväder.
 För många var det sedan riktigt stort ögonblick 
att, tillsammans med laget, gå upp på ”Miljönärent-
ribunen” och ta emot pris och hyllningar.

Vinnarlag under prisutdelningen i Miljönären cup.
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Kastriot såg möjligheterna att bli golvläggare

Adam Ali blev målare även i Sverige

Det har gått 14 år sedan Adam Ali Jama kom till 
Sverige. Nu är han målare på Miljönären och bor 
i Borlänge tillsammans med sin fru och deras sju 
barn. Under dessa år har han jobbat stenhårt för att 
komma in i det svenska samhället. Snabbast har det 
gått för barnen.
 – Ja, det har varit studentfirande nästan varje år i 
vår familj. Det är bra att barnen utbildar sig, säger 
Adam Ali Jama med ett leende och berättar att även 
hans fru satsar hårt på att lära sig svenska.
 – Det är nyckeln till att lyckas i Sverige 
och få arbete, säger han.
 För Adam Ali kändes det självklart 
att försöka bli målare även i sitt nya 
hemland. Men vägen dit har varit 
lång. Han berättar att först gällde det 
att lära sig svenska. Sedan komplette-
ra med matematik A, engelska A och 
svenska A. Därefter kunde han börja 
själva måleriutbildningen.
 År 2009 fick han börja som lär-
ling på Miljönären. Det var ett 
stort ögonblick.
 – Ja, det var en speciell käns-
la att få börja arbeta, tjäna 
pengar och göra rätt för sig. 
 

Men Adam var nyanställd och fick därför gå hem på 
vintern, på grund av arbetsbrist – precis som många 
andra målare får göra.
 – Det var bara att acceptera, men det var också 
tråkigt eftersom jag verkligen vill arbeta. Därför 
blev jag så himla glad när cheferna på Miljönä-
ren nyligen meddelade att jag också kommer att få  
arbeta under hela året – även på vintern. Hela min 
familj blev så lycklig. Jag trivs bra med att vara målare.
 Adam Ali Jama har uppnått målet att skaffa  

sig i ett yrke och etablera sig i sitt nya 
hemland. Samtidigt ber han om tålamod 
och förståelse bland infödda svenskar 
att det kan ta tid för de som kommer 
från Somalia att komma ut på arbets-
marknaden.
 – Jag har många vänner från So-
malia. De allra flesta vill inget hellre 

än att jobba. Men för oss tar det cirka 
tio år innan vi har skaffat oss den ut-

bildning som krävs för att vi kan 
arbeta i Sverige. Flera av mina 

vänner är snart klara med sina 
utbildningar och redo att börja 
arbeta. Det är bra för alla  
i Borlänge, säger han.

– Han är väldigt duktig och vi är glada över att ha honom här, säger Lennart 
Sjöblom, golvansvarig på Miljönären.
 Kastriot Misini kom till Sverige för sju år sedan. Nu bor han i Falun till-
sammans med fru och två barn. Det var en bekant som tipsade honom om 
möjligheten att utbilda sig till golvläggare. Kastriot insåg att det var en yrkes-
grupp som behövdes i Sverige. Han utbildade sig och började på Miljönären 
för ett och ett halvt år sedan.
 – Jag stortrivs. Det är ett självständigt jobb som också kräver en hel del 
ansvar. Sådant gillar jag, säger Kastriot Misini.

Adam Ali Jama, 50, är unik. Han är utbildad målare i både Somalia och i Sverige.
– Ja, men det är helt olika yrken, säger han och skrattar hjärtligt.

Kastriot Misini, 27, från Kosovo, är en av Miljönärens duktiga golv-
läggare. Inom företaget är han känd för sin energi och förmåga att 
snabbt lära sig det nya yrket.

Kastriot Misini, en duktig golv- 
läggare från Kosovo.

Utlandsfödda svenskar har svårt att komma in på arbets-
marknaden. Det har länge varit ett stort problem i Sverige. 
 Men på Miljönären finns flera medarbetare som kommit 
till Sverige under dramatiska former och nu ser fram emot 
en stabil tillvaro i sitt nya land. Jobbet på Miljönären har 
gett dem framtidstro.
 Här får ni möta Amir Naseri från Afghanistan, Adam Ali 
Jama från Somalia och Kastriot Misini från Kosovo.

Adam Ali Jama, 50, har fullföljt den  
långa vägen till att bli målare i Sverige.

Amir kom ensam  
till Sverige och  
tog chansen
För drygt fyra år sedan kom Amir 
Naseri ensam till Sverige från Afgha-
nistan. Familjen var kvar i Iran. Han 
skulle som 17-åring börja ett nytt liv 
i ett nytt land. I dag är han 21 år och 
på god väg att bli målare.

– Jag vill satsa på att bli målare. Det är 
ett bra jobb som jag trivs med, säger Amir 
Naseri, lite tystlåtet samtidigt som han 
målar en del av stationshuset för den nya 
bergbanan vid Lugnet i Falun.
 Han minns den första tiden i Sverige. 
Osäkerheten och familjens oro för att det 
inte skulle gå bra för honom i det nya 
okända landet.
 – Dessutom var det så otroligt kallt. 
Men jag hade hela tiden en stark driv-
kraft att verkligen lyckas skaffa mig en 
utbildning och jobb för att kunna kom-
ma in i det svenska samhället. Det var 
viktigt eftersom jag också skulle kunna 
hjälpa min familj som är kvar i Iran,  
berättar Amir Naseri.

Jag tror stenhårt på honom
Han studerade svenska och började på 
byggprogrammet. Där upptäcktes att 
han hade en talang att bli målare. På den 
vägen är det.
 Nu arbetar han på Miljönären som 
lärling. Hans handledare Christer Roos 
öser beröm över honom:
 – Det här är en mycket duktig kille 
som kommer att bli en bra målare. Jag 
tror stenhårt på honom, säger Christer.
Amir ler och koncentrerar sig på att göra 
färdigt stationshuset. Samtidigt ser han 
ut över de nyrenoverade hoppbackarna 
och säger:
 – Jag ska nog försöka se skid-VM när 
det blir dags i vinter.

Amir Naseri är en stor målartalang. Det tycker 
hans handledare Christer Roos.  
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– Målaryrket och arbetet som inne-
bandytränare kompletterar varandra 
på ett bra sätt, säger Thomas Brott-
man och förklarar:
 – Alla målare vet att det inte går 
att fuska med underarbetet. Det är 
avgörande om själva måleriet ska bli 
snyggt. Den inställningen försöker 
jag förmedla till innebandylaget. Det 
går inte att fuska med sommarens 
uppbyggnadsträning om säsongen 

Han är både målare i Miljönären och tränare i IBF Falun – Sveriges 
bästa innebandylag. Tala om skilda världar för Thomas Brottman, som 
är duktig med både pensel och klubba. Hemligheten: Thomas har 
lyckats kombinera sina erfarenheter från de båda yrkena.

Målarens tankar som gör  
honom till en topptränare

sedan ska bli framgångsrik. Jag är 
stenhård med att alla träningar ska 
genomföras enligt programmet. Det 
finns inga genvägar.

Är nu bäst i Sverige
Thomas Brottman är en av Sveriges 
stora innebandyprofiler. Han spelade 
i IBF Falun till säsongen 2006-07 och 
sadlade om till tränare i samma klubb. 
Senare blev Thomas tränare för Varberg 

och Uppsalalaget Storvreta där han 
vann två SM-guld. I fjol kom han till-
baka till Falun och förde laget till ett 
nytt SM-guld. Hans tredje.
 – Det var ett speciellt SM-guld för 
mig, eftersom jag fick vara med om 
att bygga upp det lag som nu är bäst 
i Sverige. Det var en fin känsla att 
tillsammans med grabbarna få skörda 
frukterna av ett långt och hårt arbete.

Ger extra energi som tränare
Nu siktar IBF Falun på sitt tredje raka 
SM-guld och Thomas har en halvtids-
tjänst som målare för att också hinna 
med jobbet som innebandytränare. 
Det innebär fullt fokus på måleriet 
under sommarhalvåret för att under 
vintersäsongen ge den mesta energin 
åt innebandyn.
 – Jag är tacksam att ledningen för 
Miljönären gav mig den här chansen 
att kombinera båda sysselsättning-
arna, säger Thomas och berättar att 
jobbet som målare ger honom extra 
energi som tränare.
 – Det skönt att samla tankarna när 
man tar på sig målerikläderna och 
bredspacklar i en lägenhet. Då ger 
måleriyrket funderingar och ett annor-
lunda perspektiv på livet som är bra att 
ha som innebandytränare.
 Måleriyrket präglas av frihet under 
ansvar. Så kan man också beskriva 
Thomas Brottmans ledarskap med 
innebandylaget. Att skrika och ryta 
är inte hans modell.
 – Jag är ingen diktator. Det handlar 
istället om att våga lita på en grupp 
vars medlemmar sedan ska lyfta sig 
när de löser en uppgift. Det fungerar 
bäst om man behandlar dem med 
respekt, säger Thomas Brottman och 

säger att han blivit lugnare med åren:
 – Nu har jag fått mer tränarrutin 
och stressar inte upp mig i onödan. 
Fungerar uppbyggnadsarbetet och 
själva lagbygget kan jag sedan lita 
på spelarna och ge dem tid och möj-
lighet att lösa sina uppgifter under 
matcherna. Inget blir bättre av att 
stressa dem.

Våga testa gränserna
Det märks att Thomas Brottman är 
fascinerad av ledarskap inom idrotten. 
Då handlar det inte bara om inne-
bandy. Han skulle exempelvis kunna 
tänka sig att träna lag i andra idrotter. 
Exempelvis ishockey.
 – Just ishockeyn har en del gemen-
samt med innebandy. Men det är en 
sport som organisationsmässigt ligger 
många år före innebandyn. Därför 
skulle det vara intressant att kunna 
fördjupa sig i hur ett elitlag i den sport-
en arbetar. Jag kan en del om lagbygge 
och hur man skapar en bra kemi mel-
lan spelarna. Själva hockeyn kan jag 
mindre om, men det gäller att någon 
gång våga testa gränserna. Brottman 
tystnar, tänker och säger:
 – Men det är eventuellt något för 
framtiden. Nu är det innebandy som 
gäller. 

www.miljonaren.se
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Profilen

Thomas Brottman, tränare IBF Falun innebandy

Fakta/Thomas Brottman 
Yrke: Målare och innebandy-
tränare.
Ålder: 43
Familj: Sambo och två döttrar.
Fritidsintresse: Barnens idrott 
som innebandy, ridning och 
fotboll.

Thomas Brottman, som är målare på Miljönären och en av Sveriges bästa innebandytränare i 
IBF Falun, sätter stor vikt vid roliga träningar.


