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Det svänger i bedömning-
arna av konjunkturläget, 
ungefär som svängning-
en mellan vinter och som-
mar. I det sammanhanget 
känns det som om våren 
inte riktigt fick plats i år.
Med jämna mellanrum 
studerar jag konjunktur-
barometern för att läsa av 
hur marknaden ser på den 
närmaste framtiden.

Men det är inte lätt att utläsa el-
ler bilda sig en uppfattning om 
hur konjunkturen kommer att 
utvecklas framåt. 
 I april steg konjunkturindika-
torn för byggverksamheten med 
positiva signaler om stigande 
orderläge och planer på nyre-
krytering.
 I maj sjönk barometerindi-
katorn kraftigt för byggverk-
samheten till den lägsta på tre 
år. Med sänkta förväntningar 
på sysselsättningsutvecklingen 
som följd.
 Det svänger om förväntning-
arna på marknaden och helt 
klart är att konjunkturen just 
nu är svårberäknelig.
 Hushållens konfidensindi-
kator har sjunkit varje månad 
sedan starten på nya året. Vi 
märker det till en viss del på 
ROT-marknaden som avstannat 
och det är hittills lite färre priva-
ta förfrågningar.
 När det gäller oss på Miljönä-
ren ser vi dock ljust på den när-
maste framtiden. Inom måleriet 
är ju sommaren vår högsäsong 
och en stor del av vår verksam-
het flyttar utomhus. Det känns 
bra.
 För att stå väl rustade inför 
kommande höst och vinter så 
har vi satsat på att utveckla en 
ny varumärkesplattform. Vår 
målsättning är att kunna profi-
lera oss på ett sätt som sticker 
ut inom branschen. Vi vill nå ut 
med vårt breda utbud och vår 
kompetens samt sätta kunden 
i fokus.
 Det unika med det här arbe-
tet är att vår personal till stor 
del varit med och tagit fram re-
sultatet genom synpunkter och 
enkätsvar. Jag är stolt över deras 
engagemang och slutresultatet 
av varumärkesarbetet.
Därmed önskar jag alla en skön 
och trevlig sommar!

Vi rustar för  
konjunktur-
svängningar

Andreas Söderqvist
VD, Miljönären- 
koncernen 

070-746 59 57 
andreas.soderqvist@
miljonaren.se
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V
i märker att det ser mer positivt ut nu jämfört med 
hur det var under första kvartalet 2018. Nu räknar 
vi på flera jobb och det känns som att det tar fart  
i höst, säger Andreas Söderqvist, VD på Miljönären.

 Under det första halvåret 2018 märktes en avmattning 
inom byggbranschen, speciellt i Örebro som tidigare haft 
en kraftig byggboom.
 Detta har naturligtvis ledningen för Miljönären noterat. 
Men som vanligt, när det gäller Miljönären, finns ett driv 
och offensiva satsningar om marknaden sviktar.
 Den positiva inställningen gäller även nu.
 – Vi har medvetet jobbat hårt med säljarbetet och satt  
i gång flera kampanjer. Bland annat kampanjen Fix & Fog 
som gett bra resultat, menar Andreas Söderqvist.
 – Lågkonjunkturer har ofta psykologiska effekter som 
man ska ha med i beräkningen. Men vi har tillväxtplaner 
för vår verksamhet för det närmaste året.

Läget i området
Hur går det då för  
Miljönärens kontor runt om 
i Mellansverige? Andreas 
Söderqvist gör en generell 
sammanfattning som också 
omfattar de ytskikt som 
Miljönären erbjuder:

Örebro: Efter en intensiv period 
har det stannat upp.
Falun, Borlänge, Avesta,  
Ludvika: Lite mindre förfråg-
ningar under första kvartalet 
2018. Mycket talar dock för att 
det ska vända uppåt snart.
Karlstad: Stabilt med uppdrag.
Norra Dalarna: Bra drag med 
många uppdrag. Ingen avmatt-
ning märks. Henrik Sandberg, 
som är produktionschef för måleri 
i norra Dalarna, har en förklaring 
till varför det går så bra just där:
 – En orsak till att det går bra 
i norra Dalarna är att vi har 
goda relationer till flera kunder. 
De litar på oss, att vi genomför 
uppdragen på ett bra sätt och 
blir klara i tid. Där har också 
storleken på Miljönären i norra 
Dalarna en betydelse. Vi kan flyt-
ta medarbetare dit där de behövs 
mest. Därför bli det alltid bra flyt 
i arbetet.

Andreas Söderqvist säger att det 
känns som att den avmattning  
i konjunkturen som inledde 2018 
ser ut att vända uppåt igen.
 –  Ja, vi märker att det vänder. 
Vi räknar på många jobb och 
framåt hösten ser det ut att ta 
fart och vi får en bra innesäsong.

Det kommer signaler om en avmattning inom bygg-
branschen i Sverige. Miljönären har noterat det, men 
ser ljust på kommande året. Mycket på grund av ett 
offensivt marknadsarbete och kampanjer.

Offensiva satsningar 
och optimism  
i sviktande konjunktur

Miljonären rustar nu inför 
en intensiv sommarsä-
song. Och det finns flera 
anledningar att anlita 
Miljönären i sommar.

Vi räknar på många jobb och framåt 
hösten ser det ut att ta fart och vi får 
en bra innesäsong.

MÅLERI | GOLV | KAKEL & KLINKER

FÖNSTERRENOVERING 

www.miljonaren.se | 010 -178 71 00

Vi skapar rum fÖr livet

Vi skapar  

rum för trivsel
Just nu bjuder vi på fix och fog när du anlitar 

oss för plattsättning av kakel eller klinker till 

hallen, köket eller badrummet. När du trivs och 

kan njuta av resultatet, kan vi känna oss nöjda.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt idémöte

Gäller tom 10/6 2018

JUSt NU!
Fix och fog 
på köpet!



 

Dala Media och Brinner fick 
ett uppdrag av Klas Hedlund, 
ägare och styrelseordförande i 
Miljönären: ”Skapa ett koncept 
som utvecklar synen på Miljö-
nären och det sätt som företa-
get ska uppfattas av kunderna”.
 – Det fanns redan en vision 
och affärsidé som blev en platt-
form att gå vidare från. Dess-
utom betonades vikten av att 
medarbetarna skulle få möj-
lighet att engagera sig. De sig-
nalerna betydde extra mycket i 
projektet. I synnerhet viljan att 
ta med alla i företaget blev en 
framgångsfaktor, säger Louise 
Yngveson på Brinner. 
 Projektet inleddes med att 

samtliga medarbetare på Mil-
jönären fick svara på en enkät 
om deras syn på företaget. De 
uppmanandes bland annat att 
skriva ord som bäst beskriver 
Miljönärens verksamhet idag, 
samt hur man vill att Miljönä-
ren ska uppfattas i framtiden.
 – Till vår glada överraskning 
blev ord som bäst, kunniga, visio-
nära, kundorienterade, varma och 
medmänskliga, mycket vanliga 
och gav oss spännande möjlig-
heter, berättar Louise Yngveson.
 Med detta som grund skapa-
des varumärkesplattformen där 
den största förändringen blev 
en förflyttnig från hantverkar-
perspektiv till kundperspektiv.

Louise Yngveson berättar hur 
viktigt det var att skapa en 
berättelse och känsla av vär-
deskapandet av Miljönärens 
tjänster för kunden. 
 – Detta är ett nytt sätt att 
tänka kring marknadskom-
munikation för Miljönären. 
”Vi skapar rum för livet” är ett 
varumärkeslöfte som blir nytt 
för Miljönären, men ändå inte 
främmande då det kommer in-
ifrån och ut, vilket gör det enk-
lare att känna engagemang, 
menar Louise Yngveson.

”Vi skapar rum för livet.” Den meningen ska sälja och beskriva Miljönären  
i framtiden. Det är basen för Miljönärens nya varumärkesplattform, där  
medarbetarna haft en viktig funktion.

Andreas Söderkvist, VD och delägare 
i Miljönären, log spontant när han 
första gången fick se förslaget på var-
umärkesplattformen .
 – Det känns helt rätt. Vi gör nu detta 
för att sticka ut på ett annorlunda sätt, 
säger han.

Det är tre punkter som gör att Andreas 
Söderkvist är säker på att detta kan bli ett 
framgångsrikt koncept:

1. Brett engagemang
– Vår personal har varit med och påverkat. 
Konceptet bygger till stora delar på deras 
svar i enkätundersökningen. Genom detta 
hoppas jag också att alla på företaget kän-
ner extra stort engagemang att också ta 
ansvar för detta i det dagliga arbetet.
 Andreas Söderkvist har rest runt på kon-
toren och presenterat plattformen för med-
arbetarna.
 – Det blev bara positiva reaktioner.

2. Kundperspektiv
– Vi byter nu perspektiv från hantverka-
rens till kundens synvinkel. Det kommer 
att betyda mycket för det vi vill skapa med 
vår verksamhet.

3. Uppmärksamhet
– Genom att detta är ett koncept som är 
ovanligt inom branschen och som sticker 
ut, kan det väcka uppmärksamhet och där-
igenom leda till många nya uppdrag.  

Ledningen möttes av positiva reaktioner

Medarbetarnas  
engagemang skapade 
rum för livet

Exempel på hur bilder i Miljönärens nya 
utseende kommer se ut. Kunder i miljöer 
och rum, skapade av Miljönären.

Vi skapar rum för livet. Miljönären erbjuder må-
leri, golv, kakel, klinker och fönsterrenovering för 
privatpersoner och företag. Våra skickliga hant-
verkare med specialkompetens i kombination 
med vårt breda utbud av tjänster gör oss till en 
trygg helhetspartner för husets alla ytor. Vi avlas-
tar våra kunder genom hela processen, från första 
mötet till färdigt resultat och känner oss nöjda 
först när vi skapat rum där människor trivs.

Miljönärens logotyp fick en  
uppdaterad variant, med den nya 
meningen som ”payoff/slogan”.

En sammanfattning av Miljönärens 
nya varumärkesplattform:

Louise Yngveson, Art Director 
på Brinner i Falun.



 

Under lång tid har Malung-Sä-
len varit en kommun med stor 
utflyttning. Det har skapat eko-
nomiska utmaningar för Ma-
lungshem, som haft för många 
tomma lägenheter.
 Nu har det vänt. I dag är det 
bostadskö i kommunen. Alla 
lägenheter är uthyrda. När det 
dessutom är låga räntor kan 
Malungshem nu redovisa ett 
positivt resultat.
 Orsaken är invandringen. 

Miljönären har skrivit ett nytt ramavtal med Malung-
shem för måleriuppdrag. Det sker samtidigt som 
det kommunala fastighetsbolaget planerar för stora 
underhållsarbeten. – Vi står inför en spännande framtid 
och här känns det bra att samarbeta med bland annat 
Miljönären, säger Jonas Larsson, VD på Malungshem.

Malungshem planerar för 
stora underhållsarbeten

Fakta/Malungshem  
Ägare: Malung-Sälens kommun
Antal lägenheter: Totalt cirka 
950 (cirka 750 i Malung,  
50 i Lima och 150 i Sälen).
Antal medarbetare: 20
Omsättning: 70 milj. kr.

– De lyckades bra, säger Jonny Thorslund, 
som är en av flera delägare i restaurang-
en och hotellet.
 Tidigare var namnet Turisthotellet. En 
hotellklassiker, men där fastigheten de 
senaste åren stått och förfallit.
 Men när Jonny Thorslund och hans 
vänner ville öppna en ny Diner 45-restau-
rang (den första ligger mellan Torsby och 
Sunne) såg de möjligheterna i Rättvik.
 – Samtidigt upptäckte vi hotellet, som 
kom på köpet. Efter en grundlig kundu-
ndersökning såg vi att det finns behov av 

Mitt i Rättvik finns ortens stora snackis: Det nyrenoverade Hotell Rättvik 
och restaurang Diner 45 i häftig amerikansk 50-talsstil. Miljönären  
ansvarade för målning och golvläggning.

Ett hotell och en restaurang 
som blivit snackisar

Många nyanlända behöver nå-
gonstans att bo.
 – Det är till och med läge att 
bygga nytt i Sälen, säger Jonas 
Larsson:
 Mitt i detta läge har alltså 
Miljönären skrivit ramavtal för 
måleri med Malungshem, som 
redan har två egna målare, 
men som nu kommer att behö-
va förstärkning.
 – Våra och Miljönärens må-
lare kommer att komplettera 

varandra på ett bra sätt. Här 
är vi glada över att Miljönären 
känner vår verksamhet väl och 
därmed kan arbeta självstän-
digt. Dessutom upplever vi att 
Miljönären tar hand om oss på 
ett bra sätt och gör ett jobb med 
bra kvalité, säger Jonas Larsson, 
som inte utesluter att det kan 
bli aktuellt för Miljönären att 
också utföra en del golvjobb. Jo-
nas Larsson säger att det är en 
styrka för Miljönären att kunna 
erbjuda ett komplett koncept 
av ytskikt.

Miljönären på hugget
Henrik Sandberg, produktions-
chef för måleri på Miljönären, 
uppskattar det kommande 
samarbetet med Malungshem 
och förklarar vad som är viktigt 
för Miljönären att tänka på.
 – Grunden till bra utförda 
arbeten är lyhördhet och bra 

ytterligare ett hotell i området. Rättvik 
är en populär ort, säger Jonny Thorslund.

Bra med lokalt
En totalrenovering av hotellet och bygg-
nation av restaurangen inleddes. Jonny 
Thorslund berättar att ambitionen var 
att anlita lokala företag för det arbetet. 
Där ibland Miljönären.
 – Det skapar förutsättning för sam-
manhållning och de olika byggföretagen 
skapar ett sammansvetsat gäng som hål-
ler deadline. När det gäller Miljönären är 

vi nöjda med deras arbete som bestod av 
målning och golvläggning. 
 Miljönärens inslag i projektet började 
i januari 2018 och den 27 april var det 
invigning av restaurangen och hotellet.
 – Jag vill kalla vår första tid en succé. 
Restaurangen är uppskattad och hotel-
let har en bra beläggning, menar Jonny 
Thorslund.

Speciell färgsättning
Henrik Sandberg, produktionschef för 
måleri, vittnar om att detta var ett utma-
nande och roligt uppdrag:
 – Färgsättningen i restaurangen är 
speciell med flera lite annorlunda fond-
tapeter. Där fick vi verkligen tänka till. 
Det gick bra. Dessutom är det alltid ro-
ligt att bidra till att skapa ett nytt hotell 
på orten.

planering. Det är extra viktigt 
i det här fallet eftersom Ma-
lungshem har lägenheter i både 
Malung, Lima och Sälen. Vår 
ambition är att samarbetet ska 
fortsätta lika bra som tidigare.

Miljönärens målare, 
Christoffer Erlandsson, 
visar stolt upp den häftiga 
färgsättningen i Diner 45.
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Under 40 år som målare har jag aldrig varit med 
om något liknande, men det var spännande 
och roligt att få prova något nytt, säger Anders  
Tynell.
 Den kommentaren speglar tydligt det engage-
mang som finns hos Miljönären när det gäller 

målning enligt gammal tradition. På flera platser i Sverige finns 
kulturfastigheter som fått nytt liv med traditionell måleriteknik 
– tack vare Miljönären.
 Gemensamt för de flesta uppdragen är lång planering och 
noggranna instruktioner från ansvariga för fastigheternas kul-
turvärden. 

Trovärdigt
I det här fallet har Miljönären fått instruktioner av Björn Fahlén, 
som är världsarvsutvecklare på Falu kommun samt representerar 
beställaren Vika-Hosjö hembygdsförening: 
 – Här gäller det att utföra måleriet som det var på 1700-talet 
så att det blir så trovärdigt som möjligt, säger Björn Fahlén, och 
förklarar att lumppapp på väggarna var en viktig detalj för att 
skapa den rätta 1700-talskänslan. 
 – På den tiden klistrade man upp lumppapp på träväggarna för 
att få en slät yta till målningen.
 I dag känner de flesta till lumppapp som ett underlag som gör 
golven mer stumma innan man lägger på mattorna.

Måste riva
Men nu var det dags att sätta detta på väggarna. Även för Stefan 
Nilsson, som har 30 år i yrket, blev detta en ny erfarenhet:
 – Det är charmen med dessa uppdrag. Man får lära sig så myck-
et nytt, säger Stefan Nilsson, som tillsammans med Anders Tynell 
fått riva upp hundratals rutor i storleken 50 x 60 centimeter. Här 
var det aldrig tal om att klistra upp detta från tak till golv som 
man gör vid tapetsering.
 – Vi skulle kunnat skära längder och med hjälp av laser få 
längderna att passa exakt. Men nu var poängen att vi inte fick 
göra det för perfekt, berättar Anders Tynell och Stefan Nilsson 
tillägger:
 – Därför river vi av pappret för hand till dessa rutor. Kanterna 
får inte bli för skarpa. Sedan pusslar vi upp dem på väggarna 
innan de målas med linoljefärg.
 Det här arbetet får högt betyg av Björn Fahlén.
 – De har gjort ett bra jobb. Det märks att de här killarna har ett 
intresse att göra det på rätt sätt.

Stefan Nilsson och Anders Tynell sätter upp lumppapp på  
bergsmansgården i Gamla Staberg för att skapa 1700-talskänsla.

Lumppapp på 
1700-talsvis
– en kul utmaning för Miljönären

U
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Miljönären målar bergsmansgården Gamla Staberg, 
utanför Falun, så att det uppstår en 1700-talskänsla. 
När Anders Tynell och Stefan Nilsson anslöt sig till  
projektet fick de en stor överraskning. De skulle  
använda lumppapp på väggarna. Dessutom fick  
de inte göra jobbet för vackert...

Se filmen när lump- 
pappen sätts upp som 
på 1700-talet

1. Ladda ner en app för att 
kunna läsa QR-kod i din 
mobil. 

2. Använd mobilens QR- 
läsare för att skanna koden.

3. Se filmen!

Vi får inte göra 
det för perfekt.



Lars Bälter, en energifylld profil under Dansbandsveckan i Malung. 
Foto: Nisse Schmidt

D
et var Bertil Elf-
ström som grun-
dade Dansbands-
veckan i Malung 
för 33 år sedan. 

Men det är Lars Bälter som pro-
filerat evenemanget och som 
med sin härliga entusiasm bi-
dragit till att det blivit så stort 
och så populärt.
 I juli syns han i press, radio, 
tv och i sociala medier. Där 
förklarar han hur roligt det är 
att dansa just i Malung. Ibland 
förklarar han till och med oli-
ka dansstilar kombinerat med 
storheten i Malung som turist-
ort. 

Överblick
Han är turistchef i Malungs- 
Sälens kommun samt ansvarig 
för marknad, media och säker-
het under Dansbandsveckan.
 – Det är en perfekt kombi-
nation eftersom då har jag 
automatiskt en totalbild över 
det aktuella läget innan jag 
uttalar mig, säger Lars Bälter 
och förklarar var han får sin 
enorma energi ifrån.
 – Den kommer från gäs-
ternas positiva respons. Att 
genom ett proffsigt värdskap 
kunna skapa en vecka som 
människor tycker är roligt ger 
mycket, säger Lars Bälter. 
 Han kommer snabbt in på 
styrkan hos Dansbandsveckan 
som, i korthet, handlar om 
evenemangen på Grönlands-
parken i centrala Malung på 
dagarna och dansen vid Orr-
skogen på kvällarna. Ett kon-
cept som håller.

I juli syns Lars Bälter från Malung mycket i media. Det är han, som med glatt humör, 
förklarar hur allt hänger ihop och vad som är poängen med Dansbandsveckan  
i Malung. Den är en av länets stora, årligen återkommande evenemang. Samtidigt har 
Lars Bälter spännande tankegångar om Dalarna som framgångsrikt arrangörslän 
idag och i framtiden.

”Viktigt att tänka på mål-
gruppen 20 till 40-åringar”

LARS BÄLTER OM DALARNAS FRAMTID SOM ARRANGÖRSLÄN:

Arrangörslän – utmaningar
Dalarnas är ett av landets stora 
arrangörslän med exempelvis 
Vasaloppet, Classic Car Week, 
Vansbrosimningen, Svenska 
Skidspelen och just Dans-
bandsveckan.
 Varför är Dalarna så fram-
gångsrikt i det sammanhanget?
 – Det är en bra och viktig frå-
ga. Jag tror det mycket handlar 
om att arrangörer i Dalarna 
lyckats skapa en välkomnande 
stämning för våra gäster. Dess-
utom har vi fått signaler från 
annat håll i Sverige att det upp-
fattas som att det i det fallet inte 
finns någon avundsjuka mellan 
arrangörer och orter i Dalarna. 
Vi pratar väl om varandra.
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– Dessutom finns det bakom 
de flesta arrangemangen en 
drivande eldsjäl som är oer-
hört viktig. I vårt fall är det 
Bertil Elfström som grunda-
de Dansbansveckan i Malung. 
Han är fortfarande engagerad.
 – Jag tror också det finns 
ytterligare en anledning till 
arrangörsframgångarna i Da-
larna. Vi är ett län med flera 
mindre orter som haft stora 
utmaningar och ibland kri-
ser. I svåra tider har det varit 
viktigt att kunna gå vidare 
och komma på idéer som ut-
vecklar samhället. Jag brukar 
säga att kriser är idéns moder. 
Detta i kombination med bra 
entreprenörskap skapar för-

 

utsättningar för bra arrange-
mang.
 I det sammanhanget signa-
lerar Lars Bälter att allt inte 
går av sig själv och framtiden 
innebär många utmaningar 
för arrangörslänet Dalarna. 
Här ger Lars Bälter en viktig 
varningssignal:
 – Vi måste skapa arrange-
mang som lockar besökare  
i åldrarna 20 till 40 år. Där har 
vi inte lyckats riktigt lika bra. 
För många i de åldrarna är det 
inte frestande att se gamla bi-
lar i Rättvik eller dansa i Ma-
lung. Här gäller det att vara ly-
hörda för idéer som passar just 
den generationen.

Bredda arrangemanget
Dansbandsveckan i Malung 
har i år tagit initiativ till att 
bredda arrangemanget. Tors-
dag 19 juli Tisdagen den 17 
juli, mitt i Dansbandsveckan, 
blir det en skidtävling. Flera av 
de allra bästa skidåkarna, med 
hemmaåkaren ”Malungs”- 
Stina Nilsson i spetsen, kom-
mer till Malung för att tävla  
i längdskidor på en 1 000 me-
ter lång bana med sparad snö. 
 Dessutom blir det ett 500 
meter långt simlopp i Väster-
dalälven, Dansbandssimning-
en. Alla som vill kan delta. Det 
är ett samarrangemang med 
Vansbrosimningen.

Profilen

Fakta/Lars Bälter  
Ålder: 55
Bor: Malung
Familj: Fru och två barn
Fritidsintressen: Gillar 
ishockey, helst Leksands IF. 
Tittar på all sport. Cyklar och 
åker skidor för motionens 
skull. Har dykarcerifikat och 
dyker vid tillfälle. Uppskat-
tar och äger tre gamla bilar 
Volvobilar.
Så skulle Lars Bälter klara 
sig i Let´s dance: ”Jag skulle 
åka ut med buller och brak”.
Nytt om Lars Bälter: Är 
utbildad smed och duktig på 
att spela näverlur.


