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Starka känslor efter  
renoveringen av Boda kyrka



Efter den varma som- 
maren har hösten kopp-
lat sitt grepp. Det är inte 
bara vädret och naturen  
som ändrar form för att  
sedan påverka oss i 
vardagen. Det gör även  
politiken.

Vi har haft ett rekordjämnt 
val där inget av blocken fick 
egen majoritet och ett ovisst 
läge har uppstått om vilka 
som skall styra landet. 
 Frågor som dominerade 
valdebatten var bland annat 
skola, sjukvård, invandring 
och rättsväsende. Tyvärr sak-
nades företagspolitiska frå-
gor och företagsamhet i val-
debatten. Det är illa, framför 
allt nu när många pratar om 
en sämre framtida konjunk-
tur på arbetsmarknaden.
 Politiker och allmänheten 
måste inse och förstå var våra 
skattepengar kommer ifrån. 
Skapas förutsättningar för  
företagande så ökar skatte-
medlen automatiskt genom 
fler arbetstagare på arbets-
marknaden och därigenom 
ökade satsningar inom väl-
färden. 
 Grunden är att det finns 
företagare och medarbetare 
som är innovativa, duktiga 
och lönsamma. Här måste 
det finnas förutsättningar 
för näringslivet att utveck-
las. Det bidrar till positiv 
framtidstro.
 Ett bättre fötetagsklimat 
skapar förutsättningar för en 
bättre integration i sverige.
 I det här numret av Färg-
trycket kan vi läsa om Mohsen 
Ali Nourozis skakande histo- 
ria hur han flydde till Sverige 
och så småningom hamnade 
på Miljönären. Han är ett 
exempel på viktig framtida  
arbetskraft. Därför vill jag 
uppmana de politiker som 
skall styra Sverige i framtiden:
 Glöm inte bort företagar-
frågan. Ge oss möjlighet att 
hjälpa till med integration 
genom att skapa förutsätt-
ningar för tillväxt och bra 
företagsamhet.

Politikerna får 
inte glömma 
företagen

Andreas Söderqvist
VD, Miljönären- 
koncernen 

070-746 59 57 
andreas.soderqvist@
miljonaren.se
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– Det nya certifikatet ISO 9001:2015 är ett vik-
tigt kvitto på att vi arbetar rätt, säger Miljönä-
rens VD, Andreas Söderqvist.
 Miljönären har i flera år varit certifierat en-
ligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008. 
Samtidigt ställer samhällsutvecklingen krav på 
ett utvecklat kvalitetsarbete. Därför har Miljö-
nären investerat i en uppdatering av kvalitets-
arbetet under ledning av en revisor.

– Den revisorn har gått igenom hela vår  
organisation och vårt arbetssätt. Det har varit 
nyttigt och genom det här certifikatet känner 
vi oss stärkta inför framtiden, menar Andreas 
Söderqvist.
 Det är inte självklart för alla företag inom 
bygg- och måleribranschen att göra den här 
certifieringen. Men för Miljönären har det varit 
viktigt – till nytta för kunderna.

De kommunala fastighetsbolag som Miljö- 
nären, under den här perioden, tecknat ram- 
avtal med är:

• Ludvikahem 

• Gamla byn (Avesta)

• RFAB (Rättviks Fastigheter AB)

• Malungshem

• Kopparstaden (Kakel och Klinker)

Det är allmänt känt att det krävs ordning och 
reda i verksamheten för att kunna teckna ram- 

avtal av med kommunala fastighetsbolag. Det 
har Miljönären, vilket detta är ett bevis på.
 – Vi ser också dessa avtal som en större  
möjlighet för oss att behålla personal på 
vintern. Det är också väldigt viktigt, säger  
Andreas Söderqvist.

Certifikatet som visar 
Miljönärens kvalité

Flera viktiga ramavtal 
för Miljönären

Miljönären erbjuder tjänster av bra kvalité. Det visar den senaste 
revisionen av kvalitetsledningssystemet, som precis blivit klart.

Certifieringen har varit viktigt för miljönären och till nytta för kunderna. 

Miljönären har på senare tid tecknat  
flera ramavtal med kommunala fastig- 
hetsbolag i Dalarna.
 – Det kan ses som ytterligare ett bevis 
på att vi har en bra verksamhet, säger 
Miljonärens VD, Andreas Söderqvist.



 

Under två säsonger har Jörgen 
Forsberg arbetat med att måla  
och renovera Boda kyrka mellan 
Rättvik och Furudal.
 Nu är det klart och det är många 
känslor som dyker upp när han 
studerar resultatet.

– Det känns skönt att det gick bra, men 
det är samtidigt vemodigt, säger Jörgen 
Forsberg, som verkligen engagerat sig i 
projektet.
 Kyrkan står majestätisk högst uppe på 
en höjd. Den syns på långt håll från stora 
delar av det vackra landskapet.
 – Det blåser hela tiden här uppe, därför 

har det varit ganska svalt att arbeta i som-
mar, säger Jörgen Forsberg och skrattar.
 Det första året målades kyrktornets 
översta våningar som består av trä. Där 
fick Jörgen Forsberg sällskap av Chris-
toffer Erlandsson. Det andra året var det 
långhuset med ytterväggar och fönster 
som fick ett lyft. Då var Jörgen Forsberg i 
stort sett ensam.
 – Jag tycker det är roligt att hålla på med 
sådana här renoveringar. Det är lite special 
och det krävs kunskap. Kanske det känns 
extra mycket eftersom jag bor i Rättvik och 
känner för kyrkan, säger Jörgen Forsberg 
och berättar att kyrkan var i stort behov  
av yttre renovering. Det visar bland annat 

Boda kyrka – kulturmåleri  
med många känslor

Jörgen Forsberg framför Boda Kyrka som  
han renoverat i två säsonger.

Det går att se stora delar av det vackra landskapet från kyrkan. 

Fakta/Boda kyrka
Den nuvarande kyrkobyggnaden upp-
fördes 1847–1851. Där fanns tidigare 
en kyrka som byggdes 1618–1623 och 
som senare revs på 1800-talet för att 
ersättas med den nuvarande kyrkan.

Se filmen när Jörgen berättar 
om arbetet med Boda kyrka.

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!

det faktum att det krävdes över 50 ton mur- 
bruk för renoveringen.
 Detta är en av flera kyrkor och kultur-
fastigheter som Miljönären har renoverat 
genom åren. Nu gjordes jobbet på uppdrag 
av företaget Edgyr AB.

Jörgen Forsberg visar små detaljer som är fina och är viktiga för kyrkan.



 

I Rättvik är det full fart framåt för Miljönärens 
medarbetare. Flera uppdrag, som innehåller 
olika kategorier ytskikt, ska slutföras innan jul.

Ett av dessa uppdrag är renoveringen av Dala Energis 
kontor i Rättvik, som ligger på Lilla industriområdet.

Det är ett totaluppdrag med måleri, golv samt kakel 
och klinker.

Det aktuella kontoret har två våningar och ytorna, 
som ska renoveras, är konferensrum, matsal, omkläd-
ningsrum samt reception.
 Uppdraget pågår under hela hösten fram till Lucia 
i december.
 – Detta är ett bra exempel på hur vi kan utföra  
uppdrag som innehåller flera ytskiktsområden. Flera 
kunder i Rättvik har också upptäckt hur bra det 
är att anlita oss eftersom vi fixar både målningen,  
golven samt kakel och klinker. Det bidrar till att vi 
nu har intensivt här, säger Henrik Sandberg, projekt- 
ledare i Rättvik.

Full fart för alla ytskikt

lla uppdrag har olika utma-
ningar för Miljönärens medar-
betare. I det här fallet gäller det 
att hantera den skarpa lukten. 

Henrik Sandberg, som är produktions-
chef berättar: 

– Det är jobbigt för alla i början och 
det är olika hur folk klarar det. I Rättvik 

Den skarpa lukten är obarmhärtig. Men Miljönärens målare har inget  
val. Reningsverken i Rättvik och Leksand ska målas och renoveras.
 – De första dagarna var jobbiga, men det var bara att acceptera och 
börja jobba. Nu har man vant sig, säger Magnus Sandberg, som är statio- 
nerad på reningsverket i Leksand.

En obeskrivlig lukt
– en utmaning vid reningsverken

luktade det mycket när det var dags att 
tvätta och gröta om i bassängerna. Då 
blev det en rejäl utmaning.

I dag har alla inblandade vant sig och 
det är fullt fokus på uppgiften. Förra året 
behandlades större delen av ytskikten i 
Rättviks reningsverk. Från teknikrummet 
till bassänger, korridorer och utvändig 

fasad. Nu är det dags för liknande jobb i 
Leksands reningsverk.

– Det är inget svårt jobb, men det är ett 
viktigt uppdrag för samhället. Dessutom 
är det bra jobb året runt – även på vin-
tern, menar Magnus Sandberg.

Henrik Sandberg lyfter upp samarbetet 
med Miljönärens uppdragsgivare Grytnäs 
Projekt:

– Vi jobbar mycket bra tillsammans, 
från planering till genomförande. Det ger 
positiv energi i dessa uppdrag.

Slutbeställare är Dala Vatten och  
Avfall AB.

Nytt, fräscht och fint.  
Henrik Sandberg visar  
upp reningsverket i Rättvik 
som ligger vackert vid 
Siljans strand.

Magnus och Henrik Sandberg vid bassängerna i Leksands reningsverk. Här finns en stark lukt.

Miljönärens medarbetare i Rättvik som fixar måleri, golv samt  
kakel och klinker.
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– Från första dagen i Sverige insåg jag 
hur viktigt det är att studera och lära sig 
svenska. Skolan har alltid kommit först 
för mig, säger han på riktigt fin svenska.

I dag är Mohsen Ali Nourozi målarlär-
ling på Miljönären i Borlänge. Han trivs 
och är samtidigt uppskattad på företaget.

– En toppenkille, säger projektledare  
Kai Kinnunen, som känner stort engage-
mang för den unge lärlingen med en annor- 
lunda bakgrund. 

Berättelsen
Kai Kinnunen blir också märkbart skakad 
när han får höra Mohsen Ali Nourozi be-
rättar om sin bakgrund och hur det gick 
till när han kom till Sverige:

”Jag föddes i södra Afghanistan. Min familj 
består av pappa, som var smed, mamma 
och mina två lillebröder. Det fanns många 
talibaner i området, så när jag var sex år 
flydde vi till Pakistan. Men även där var 
förhållandena svåra. Därför lämnade jag 
min familj och flydde ensam vidare till 
Iran där jag som pojke började på ett bygge 
och jobbade med betong. Många pojkar 
från Afghanistan gör så.”

– Mohsen (Mohsen Ali Nourozi) är ett topp- 
exempel på hur vi kan ta ha hand om ny-
anlända och sedan få dem i arbete. Vi på  
Miljönären behöver också en ny genera-
tion målare eftersom flera av våra målare 
passerat sextio och flera av dem närmar sig 
pensionen, säger Kai Kinnunen, projekt- 
ledare på Miljönären i Borlänge.

Han fortsätter:
– För oss känns det bra att försöka bidra 

till att de kan komma in i samhället genom 
att ge dem möjlighet att arbeta, samtidigt 

Mohsen Ali Nourozi berättar att om-
ständigheterna gjorde att hans flykt mot 
ett tryggt liv tvingade honom vidare mot 
Europa. Men på havet mellan Turkiet och 
Grekland höll allt på att ta slut:

”Det var på natten. Vi var flera som satte 
oss i fyra gummibåtar. I min gummibåt 
var vi 35 personer. Mitt ute på havet i 
mörkret hörde vi plötsligt skrik och gråt 
från andra gummiflottar där det fanns 
familjer. Vår båt kom fram. Det var en 
kamp för att överleva. Jag såg inte de  
andra båtarna mer.”

Familjekontakt
Han tog sig vidare till Italien och med 
tåg kom han till Sverige, Stockholm och 
sedan till en flyktingförläggning i Hofors. 
Han har också fått kontakt med sin familj 

i Pakistan, via Röda Korset.
– Jag har pratat med dem via telefon. 

Det känns bra, säger Mohsen Ali Nourozi, 
som minns dagen när beskedet kom att 
han skulle få stanna i Sverige:

– Min gode man sökte upp mig på flyk-
tingförläggningen och sa att jag skulle så 
stanna. Jag blev så glad och insåg att nu 
kunde jag på allvar börja mitt nya liv här.

Mohsen Ali Nourozi har hela tiden prio-
riterat skolan. Inget är viktigare.

– Jag måste sköta skolan om det ska gå 
bra för mig, säger han flera gånger under 
intervjun.
 Genom vänner som hade kontakter 
med Miljönären fick han nyligen chansen 
som lärling där. 

– Nu har jag hittat rätt jobb för mig. 
Det är målare jag vill bli, säger Mohsen 
Ali Nourozi som också berättar vad som 
är svårast inom yrket:

– Att arbeta med dyra tapeter. Då kan 
det kännas svårt, säger Mohsen Ali Nou-
rozi, som hoppas han får fortsätta jobba 
på Miljönären.

Mohsen Ali Nourozi berättar den gripande 
historien om när han flydde till Sverige och 
blev målare på Miljönären.

Mohsen flydde till 
Sverige och blev målare

”Vi behöver en ny generation målare”

Färgtrycket Nummer 3 2018

Han flydde – flera gånger med livet som insats – från Afghanistan via 
Pakistan, Iran, Turkiet, Grekland och Italien till Sverige. Nu är Mohsen Ali 
Nourozi, 23, målare på Miljönären.
 – Äntligen har jag hittat rätt. Jag vill fortsätta jobba som målare, säger 
Mohsen Ali Nourozi och berättar att han inte missat en enda dag sedan han 
började i svensk skola 2012.

Måleribranschen har brist på målare. Miljönären är inget undantag. Därför 
är det många inom företaget som är glada när nyanlända svenskar väljer  
att bli målare och börjar som lärling på Miljönären.

Fakta/Mohsen Ali Nourozi
Ålder: 23. 
Bor: Borlänge.
Fritidsintressen: Skolan och den  
koreanska OS-sporten taekwondo.

som vi behöver dem. Vi upplever deras 
tacksamhet och märker att de är lojala 
medarbetare. Dessutom behöver vi dem.

Samtidigt vill Kai Kinnunen skicka en 
signal till skolorna:

– Det är viktigt att skolorna verkligen 
informerar de nyanlända om hur det 
fungerar ute på arbetsplatserna i Sverige. 
När det gäller tider och andra praktiska 
detaljer. Det skulle underlätta introduce-
ringen för många. Det är viktigt med en 
dialog mellan arbetsplatser och skolan.

Kai Kinnunen, projektledare på Miljönären, 
här tillsammans med Mohsen Ali Nourozi.

Vår båt kom fram. Det var  
en kamp för att överleva!



Jonas Rosén är ny VD för Visit Dalarna. En viktig funktion för besök-
snäringen i länet. 

– Många tar lite för självklart 
att Dalarna alltid automatiskt 
lockar besökare. Men här gäl-
ler det verkligen att jobba 
proaktivt. Besöksnäringen 
är viktig för oss som bor och 
verkar i Dalarna, säger Jonas 
Rosén och fortsätter:

– Vi har idag en stor urbani-
sering och besöksnäringen är 
en viktig motpol till den och 
en av de mest betydelsefulla, 
framtida näringarna i Dalarna. 
Därför är det så bra med Visit 
Dalarna, som är en satsning på 
hela Dalarna och som gör det 
möjligt att sälja Dalarna på 
olika marknader.

Hur och vad i Dalarna 
ska säljas?
– Vi har en otrolig mångfald. 
En fantastisk vinterturism, 
som är välkänd långt utanför 
länet. Det gäller både anlägg-
ningar och aktiviteter. Vi har 
också en jättefin sommar- 
turism som mycket kretsar 
kring Siljan. Kulturen och den 
småskaliga näringsverksam-
heten är också viktig. Det finns 
en härlig Gnosjöanda kring be-
söksnäringen i Dalarna. 

Du pratar mycket om 
fjällen och Siljan som 
starka besöksområden. 
Samtidigt finns det områ-
den i länet som attrahe-
rar färre besökare. Vad är 
viktigt att tänka på där?
– Det finns mer att göra i delar 
av Dalarna som ett komple-
ment till Siljan och fjällen. 
Besökare som ligger en vecka 
vid Siljan ska kunna hitta 
flera guldkorn om de någon 
eller några dagar beger sig  
ut och upptäcker andra delar 
av Dalarna som man inte tän-

Turistbranschen betyder mycket för Dalarnas framtid. Den insikten var viktig när 
Jonas Rosén tackade ja till jobbet som VD för Visit Dalarna. Organisationen som  
ska stärka Dalarna som besökslän.

”Besökarna kan hitta fler guldkorn”
JONAS ROSÉN, NY VD FÖR VISIT DALARNA

ker på. Här tänker jag bland 
annat på Falun-Borlänge och 
södra Dalarna, samt Bergs- 
lagen. Där finns så mycket att 
se och uppleva.

Finns det möjligheter att 
utveckla besöksnäringen 
i Dalarna?
– Ja, absolut. Vi pratar exem-
pelvis mest om vinter- och 
sommarturismen och mindre 
om vår och höst. Det är två 
årstider vi kan sälja Dalarna 
på ett bättre sätt och utveckla. 
Där har vi kultur, mat och här-
ligt boende samt annorlunda 
upplevelser att erbjuda.

Samtidigt är det alltfler 
som reagerar på att Da-
larna har evenemang och 
besöksmål som i huvud-
sak attraherar en medel-
ålders och äldre publik. 
Håller Dalarna på att 
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glömma ungdomarna?
– Ja, det är en klok tanke. Där 
kan vi bli bättre. Jag tar med 
mig frågan eftersom det i dag 
inte finns något riktigt bra 
svar. Samtidigt är ungdomarna  
viktiga. De är vår framtid.

Var finns dina favoritres-
mål? I Världen. I Sverige. 
I Dalarna?
– När det gäller resmål i 
världen tänker jag genast på 
Key West i Florida för den 
speciella miljön, historiken 
och geografin. I Sverige attra- 
heras jag av det vi saknar här, 
havet. I Dalarna uppskattar 
jag fjällvärlden, jag är ju upp-
växt i Malung-Sälen och vi har  
stuga i Idre. 

Det är på regioner och 
landskap i landet som 
offensiva satsningar görs 
inom besöksnäringen. 

 

Inser dalfolket att det 
krävs hårt arbete för att 
behålla platsen som ett 
av Sveriges mest attrak- 
tiva besökslän?
– Ja, det är många områden 
i Sverige som satsar hårt på 
besöksnäringen. Därför måste 
vi jobba hårt med produkt- 
utveckling och utveckling av 
tjänster för att vara fortsatt 
attraktiva. Det går inte att luta 
sig tillbaka och tro att det ska 
ordna sig och bara rulla på. 

Hur mycket Dalarna finns 
i dig som person?
– Jag är född och uppvuxen i 
Malung. Jag har stuga i Idre. 
Jag är vice ordförande i Vasa-
loppets styrelse och på Länsför-
säkringar var jag kontorschef i 
Avesta. Nu bor jag i Falun. Det 
känns som jag har en ganska 
bra koll på Dalarna. Ju mer jag 
jobbat på andra platser i lan-
det desto stoltare har jag blivit 
över Dalarna.

Profilen

Fakta/Jonas Rosén
Aktuell: Ny VD på Visit  
Dalarna. Börjar den  
1 november 2018.
Kommer närmast från: 
Lämnar jobbet som region-
chef på LRF-konsult.
Ålder: 51. 
Bor: Falun.
Familj: Hustrun Ulrika samt 
de vuxna barnen Martin 22, 
Erik 20.
Drömmer om: Att få höra en 
konsert med U2 På Dalhalla.
Fritidsintresse:  Tränar gärna.  
Springer och åker skidor. 
Om du ska måla eller tapet-
sera. Anlitar du hjälp eller 
gör du det själv:  Eftersom 
jag jobbat mycket har jag 
anlitat hantverkare. Det 
garanterar också att det blir 
bra och snyggare. Men gillar 
också praktiskt arbete.


