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– Det är häftigt att vi på detta sätt fått förtroen- 
det att jobba med två parallella projekt för 
samma uppdragsgivare. Dessutom är det roligt 
att Österlings Bygg vill anlita oss. Vi har bland 
annat varit inblandade i de två tidigare etap-
perna i Gullbrändan, samt den senaste etappen 
i Trolldalen. Därför känns det bra att vi nu får 
vara med igen, säger Henrik Sandberg, projekt- 
ledare för måleri och golv på Miljönären.
 Brf Gullbrändan ligger mitt i Kläppen, medan 
Brf Trolldalen ligger högre upp på Hundfjället 
med en hänförande utsikt. Fastigheterna är av 
hög klass och Miljönären ansvarar för målning 
och golv (parkett).

De är seriösa
Österlings Bygg och Miljönären har arbetat 
tillsammans i många år. Niklas Granberg, 
platschef för bygget av BRF Trollstigen i Hund-
fjället, berättar att det är ett samarbete som 
resulterat i värdefull trygghet:
 – Det bästa med Miljönären är att de är  
seriösa. Efter ett långt och bra samarbete har  
vi nu satt rutinerna. Det fungerar bra.
 Johan Peterson, Österlings Byggs platschef 

för Brf Gullbrändan tillägger:
 – Vi litar på dem, vilket innebär att vi inte 
behöver besiktiga allt i detalj som de gör. Dess-
utom är det bra att Miljönären kan erbjuda  
flera delar av ytskikten, både målning, golv  
och kakel.

Förtroende att jobba  
med två parallella projekt

Just nu sker en rejäl bygg- och renoveringsboom i hela Sälen-
området. Det märks att hela regionen andas framtidstro. Här 
presenterar vi några av de projekt där Miljönären är inblandade i.

Nu är byggtrycket enormt i Sälen och Miljönären är en av aktörerna. Som här i Brf Trolldalen vid Hundfjället.

Johan Peterson och Henrik Sandberg.

Oftast har Miljönären en kund och ett uppdrag, som innebär att först ska man jobba 
färdigt med en bostadsrättsförening för att sedan fortsätta med nästa. Men nu är 
byggtrycket så hårt i Sälen att Miljönären arbetar med två parallella projekt där 
Österlings Bygg är uppdragsgivare:
 Brf Gullbrändan (etapp tre) i Kläppen med 16 lägenheter och Brf Trolldalen 
(etapp sex) som också har 16 lägenheter.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARNA GULLBRÄNDA OCH TROLLDALEN

TEMA SÄLEN

2018 blev ett händelserikt år både 
väder- och arbetsmässigt:

• Vädermässigt fick vi anpassa  
 vårt utvändiga arbete efter 
 en extremt varm sommar.   

• Arbetsmässigt, då konjunk-
 turen påverkat olika i vår 
 geografiska region.

I de större städerna har entre- 
prenaderna varit färre och vi har 
fått ställa om till mer serviceinrik-
tad verksamhet. Vår verksamhet i 
vår norra region har däremot tagit 
fart ordentligt, genom bygget av 
flygplatsen i Sälen, samt investe-
ringar av hotell- och stugprojekt, 
restauranger och kontor. Det här 
numret av Färgtrycket visar en del 
av projekten.
 Den snabbt ökande delen av 
nya projekt sätter höga krav på oss 
både gällande organisation och 
tillsättande av resurser. 
 Organisations- och resursmäs-
sigt för att alla våra ytskikt, kakel 
& klinker, golv och måleri, är in-
blandade i projekten och att flera 
projekt går i varandra med tajta 
tidsramar.
 En bra samordning från Miljönä-
ren skapar en effektiv produktion 
och bra kommunikation med våra 
beställare och slutkund. 
 Det gäller att ha resurser i form 
av duktiga hantverkare, som kan 
ta ansvar och egna initiativ. Detta 
krävs för att klara tidsplaneringen 
samt att slutprodukten håller satta 
kvalitetskrav, eftersom den skall 
klara en hård framtida belastning.
 Miljönären klarar dessa upp-
drag därför att vi under flera år 
byggt erfarenhet, rutiner, duktiga 
hantverkare och en organisation, 
som utifrån ställda förutsättningar 
vet hur projekten skall genom- 
föras.
 Vi ser det som både utmanande, 
roligt och lärorikt att få vara en del 
av den fantastiska utvecklingen av 
fjällnäringen i vår norra region.
 Den erfarenheten tar vi med oss 
för att utvecklas ännu mer. Det 
kan vi också använda oss av i kom-
mande projekt på alla orter där vi 
är verksamma.

Tillslut vill vi på Miljönären önska 
God Jul och Gott Nytt År!



Brandskyddsfärg sprutas på toppstugan 
i Kläppen.

Inför den kommande vintern bestämde 
ledningen för Kläppen att denna toppstu-
ga ska bli större. Det byggdes bland annat 
en större cafédel med 100 fler sittplatser 
samt en större uteplats. Kort sagt: Fler 
skulle få plats och en ökad bekvämlighet 
behövdes.

Därför har det under hösten, fram till 
mitten av december, skett en utbyggnad 
där Miljönären ansvarat för måleri, golv-
läggning (nålfiltsmatta) samt plastmatta.
 – Det är en rolig byggnad att få vara med 
om att snygga till och göra häftigare, säger 

På väg upp mot fjället, nära  
Lindvallen, ligger kommunal- 
ägda Vamas AB (Vatten & Avfall  
i Malung-Sälen AB) nya drift- 
anläggning samt kontor i Sälen. 
Det märks att medarbetarna 
trivs utmärkt. Detta är näm- 
ligen ett extra funktionellt och 
trivsamt kontor som nyligen 
blev klart.

– Vi är mycket nöjda. Titta runt och se 
hur fint det blev, säger projekterings-
ingenjör Mårten Sundström när han 
stolt hälsar välkommen.
 Hela kontoret andas luft och rym- 
lighet. Varje del av fastigheten är noga 
genomtänkt när det gäller funktion. 
Ett exempel: Den stora och breda  
korridoren mellan kontoren på över-
våningen.
 – Där finns plats för konferenser 
och spontana större samlingar, säger 
Mårten Sundström.
 Där finns också ett trevligt kök, 
matrum, förråd samt luftiga och fräscha 
omklädningsrum.
 Mårten Sundström har en viktig för-
klaring till det lyckade resultatet.
 – Alla inblandade har haft ett bra 
samarbete där vi verkligen lyssnat på 
varandras tankar och önskemål.
 Sälens byggservice var uppdrags- 
givare för Miljönären som skötte 
målning och golvläggning samt våt- 
utrymmena i omklädningsrummen.
 – Vi kan bara tacka för förtroendet 
att vi fick vara med och förverkliga de-
ras drömarbetsplats. Det är verkligen 
genomtänka lösningar, säger Henrik 
Sandberg, projektledare för måleri 
och golv på Miljönären.

Henrik Sandberg, projektledare för måleri 
och golv på Miljönären.

I det sammanhanget känner Henrik 
Sandberg att Miljönärens brandskydds-
målning känns speciell: 

– När det gäller brandskyddet är detta 
en mycket bra och kostnadseffektiv lös-
ning istället för att installera ett sprinkler- 
system. Vi sprayar på två lager av brand-
skyddsfärgen och har därmed bidragit till 
att brandsäkra fastigheten.

En kamp mot klockan
Österlings Bygg från Hedemora är Miljö- 
närens uppdragsgivare. Deras platschef 
Johan Peterson berättar att bygget blivit 
en kamp mot klockan:

– Vi måste bli klara innan snön kom-
mer. Annars kan vi inte ta oss till topp- 
stugan med bil. Nu har Kläppen lovat att 
hålla vägen öppen ytterligare en vecka 
innan de lägger snön.

Johan Peterson fortsätter:
– I sådana här situationer är det bra 

att arbeta med Miljönären. Vi känner 
varandra bra. De vet tidsramarna och är 
självgående. Säger Miljönären att något 
är gjort så är det gjort.

Brandskyddsfärg  
blev en bra lösning

”Se hur fint  
det blev!”

Så mysigt blir det när utbyggnationen av Toppstugan vid Kläppen blivit klar. Där Miljönären 
bland annat ansvarat för målning och golvläggning. Foto: Daniel Bernstål.

Vamas projekteringsingenjör,  
Mårten Sundström. 

Högst upp på berget vid Kläppen finns sedan många år en uppskattad 
toppstuga. De flesta vinterturisterna, som sitter där och njuter av utsikten, 
har tagit sig dit med en kabinbana.

VAMAS DRIFTKONTOR I SÄLEN

TOPPSTUGAN I KLÄPPEN

TEMA SÄLEN



Sälfjällstorget i november: En intensiv aktivitet pågår för att 
torglägenheterna i en nybyggd fastighet ska hinna bli klara 
tills säsongen startar i början av december.
 På plats finns bland annat Miljönärens Ali Taan, som  
kaklar badrum, bastu och hallar. Han arbetar bland annat 
med extra stora kakelplattor som är 30x60 centimeter och  
Jörgen Marcus, som är projektledare för kakel & klinker på  
Miljönären är mycket imponerad över arbetet:
 – Att arbeta med dessa stora plattor sätter yrkesskicklig- 
heten på extra stora prov när det gäller att anpassa dem 
efter underlaget och förutsättningarna. Här är våra killar, 
som också arbetar under stor tidspress, extremt duktiga. 
 Uppdragsgivare är Erlandssons Bygg.

Vid Tandådalen, med utsikt över bland annat  
backen, finns ett bostadsområde som kallas för  
Hills – panorama och spa.

Där pågår en intensiv byggverksamhet med sju nybyggda 
större fastigheter med lägenheter samt flera Attefallshus 
på 25 kvadratmeter. Dessa hus ligger mellan de stora fastig- 
heterna.
 När vintern kommer på allvar ska allt vara klart.
 Erlandssons bygg har anlitat Miljönären för att kakla bastu, 
badrum och tvättrum, samt några måleriarbeten.
 – Jag hoppas att vi kan bidra till att få ett bra flyt på bygget. 
Tidsfristen är knapp, men vi ska klara det. Här kommer vi  
att stärka upp med mer resurser, säger Jörgen Marcus,  
projektledare för kakel och klinker på Miljönären.

Plattsättare  
visar extra  
yrkesskicklighet

”Stärka upp med 
mer resurser”

Ali Taan sätter stora plattor i lägenheter som ligger vid  
Sälfjällstorget. Han jobbar mot klockan eftersom pressen 
är stor att detta måste hinna bli klart tills säsongen börjar.

En bild från Hills-området vid Tandådalen. Det blev intensiva  
dagar innan arbetet blev klart.
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LÄGENHETER VID SÄLFJÄLLSTORGET

HILLS – PANORAMA OCH SPA

TEMA SÄLEN



– Det är en spännande idé,  
säger Henrik Sandberg, pro-
jektledare måleri och golv på 
Miljönären.

– Det finns absolut underlag 
för ett nytt kontor, tillägger 
Jörgen Marcus, projektledare, 
kakel och klinker.

– Under sommaren och 
hösten är hälften av medar- 
betarna på Miljönärens kontor  
i Mora förlagda till Sälen,  
berättar Daniel Tømmervold, 
projektledare måleri.

Inget är bestämt angående 
kontoret. Men nu är trycket så 
stort i Sälen och det syns inga 
tecken på avmattning, speci-
ellt nu när flygplatsen byggs.

– Just nu har vi ett 20-tal 
medarbetare, inom alla yt-
skikt, som är placerade i Sälen. 
Det är full snurr på alla an-
läggningarna, vilket naturligt- 
vis är roligt, speciellt när vi  
på Miljönären får vara med, 
säger Henrik Sandberg.

Bra samarbete
Det är en grå och disig tisdags- 
morgon i november

Utanför Miljönärens kontor i 
Mora träffas Henrik Sandberg, 
Jörgen Marcus och Daniel Tøm-
mervold. De hejar på varandra 
och gör en snabb avstämning 
innan det är dags för en ny  
arbetsdag – i Sälen. Henrik 
Sandberg och Jörgen Marcus 
sätter sig i bilarna och kör i 
väg. Daniel Tømmervold ska 
den här dagen stanna på konto-
ret i Mora för planeringsarbete.

– Vi har ett bra samarbete 
inom Miljönären när det gäller 
Sälen. Hittills har Henrik haft 
de flesta kontakterna, men 

jag börjar komma in i matchen  
och börjar kunna ta över. Det 
är så viktigt med en bra organi- 
sation och samarbetsvilja in- 
om Miljönären för att på bästa 
sätt kunna hjälpa våra kunder, 
säger Daniel Tømmervold.

Henrik Sandberg har en klar 
uppfattning om orsaken till 
byggboomen i Sälen:

– Flera investerare har vän-
tat in planerna på flygplatsen 
i Sälen. När det nu är klart  
sätter de i gång planerade bygg- 
projekt. Nu släpps allt loss.

Hyllar medarbetarna
Den här tisdagen far Jörgen 
Marcus med hög intensitet 
mellan de olika byggarbets-
platserna där Miljönären har 
kakel och plattsättare. Det 
märks tydligt att tempot är 
högt och han har stort fokus 
på att snabbt lösa de fråge-
ställningar som uppstår.

Samtidigt är Jörgen Marcus 
imponerad över Miljönärens 
medarbetare i Sälen.

– Jag vill verkligen ge en stor 
eloge till alla våra medarbetare 

som jobbar här. Det är tufft 
att vara här under veckorna 
och ha familjen hemma. Dess-
utom jobbar de tio till elva 
timmar om dagen. Ofta under 
hårda och stressade förhållan-
den. Därför vill jag verkligen 
lyfta fram vår lojala och duk-
tiga personal.

Jörgen Marcus fortsätter:
– Det är deras arbetsinsatser, 

kombinerat med de resurser 
och den organisation som 
finns inom företaget, som gör 
projekten i Sälen till en fram-
gång för Miljönären.

Ljus framtid. Hur ser 
framtiden ut för Miljö- 
nären i Sälen?
Henrik Sandberg svarar snabbt 
och övertygande:

– Jag ser mycket positivt på 
de kommande åren. Fler bygg-
projekt är på gång samtidigt 
som vi har ett bra samarbete 
med Skistars fastighetsservice. 
Det löpande underhållet av 
fastigheterna är ju minst lika 
viktigt för fastighetsägarna i 
framtiden.

Kan ett nytt kontor 
bli aktuellt i heta Sälen?

Färgtrycket Nummer 4 2018

Det glöder i Sälen, som just nu har den hetaste byggpulsen i Dalarna. Miljönären är 
på plats – mitt i högtrycket. Uppdragen är så många och så intressanta att följande 
fråga har blivit aktuell: Har Miljönären tänkt på att öppna nytt kontor i Sälen? Vi tänker på Min 

Stora Dag, Barn-
cancerfonden  
och BRIS

Vi på Miljönären vill 
önska er alla en God 
Jul och Gott Nytt År. 
Liksom tidigare år 
kommer vi, i stället för 
att dela ut julklappar, 
att skänka pengar till 
välgörande ändamål. 
I år stöder vi tre olika 
organisationer.

Det är en insamlingsstiftelse 
som hjälper svårt sjuka barn att 
förverkliga sina önskedrömmar. 
Varje år insjuknar hundratals  
barn i Sverige i sjukdomar med 
en svår livspåverkande, inte  
sällan livshotande, diagnos. 
 MinStoraDags mål är att ge 
dessa barn någonting underbart 
att drömma om när dagarna är 
långa och behandlingarna tuffa. 

Läs mer på
www.minstoradag.org 
PG:90 05 13-3 

Detta är julklappen som man 
inte kan ta på, men kan betyda 
så oerhört mycket för så många 
barn och deras anhöriga.

Läs mer på 
www.barncancerfonden.se
PG: 90 20 90-0

Organisationen Barnens rätt i 
samhället får en allt viktigare 
funktion. BRIS hjälper, på ett 
mycket bra sätt, utsatta barn 
och anhöriga i Sverige. Nu kan 
både barn och vuxna få hjälp 
och stöd genom BRIS.

Läs mer på www.bris.se
PG:9015 04-1

God Jul och  
Gott Nytt År

Miljönären i Sälen – se filmen om en intensiv dag
Miljönären har gjort en specialfilm om hur det kan du ut en  
normal arbetsdag i Sälen – den region där byggboomen i Dalarna 
nu är som hetast. Filmen visar projekt från Kläppen, via Lindvallen 
till Tandådalen och Hundfjället och skildrar samtliga ytskikt. 

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!

Tre personer som leder Miljönärenarbetet i Sälen Jörgen Marcus, 
Henrik Sandberg och Daniel Tømmervold.



Jonas Bauer, Skistars destinationschef i Sälen.

– En förflyttning från  
traditionell svensk 
vintersemesterort till en 
internationell fjällresort.
 Jonas Bauer, Skistars 
destinationschef i Sälen, 
beskriver en spännande 
framtidsvision för den 
kända turistorten. Detta 
är en bidragande orsak 
till den intensiva bygg-
boom som nu sker i Sälen.

Jonas Bauer är landslags- 
åkaren i skidorientering som  
sedan gjort en spännande  
yrkeskarriär. Många minns 
honom som VD för Vasaloppet, 
där han bidrog till att lyfta 
evenemanget till en ny nivå 
med lopp både på vintern och 
sommaren. 
 Han gick vidare och har nu 
gjort sex år som destinations-
chef för Skistar i Sälen. Med 
tanke på det driv som Jonas 
Bauer har i sitt dagliga arbete 
är det naturligt att han nu 
arbetar för att lyfta Sälen 
till ett stort internationellt  
besöksmål.
 – Jag är en person som mer 
vill vara med och utveckla en 
verksamhet än förvalta den. Jag 
är kanske lite otålig, säger han.
 Bygget av nya flygplatsen i 
Sälen bidrar naturligtvis till 
att visionen om en interna- 
tionell fjällresort kan bli verk-
lighet. Jonas Bauer nämner 
fyra viktiga punkter för att 
detta ska bli verklighet:

1  En fungerande logistik  
för flyg, vägar och järnvägar. 

2  Moderna liftnära bäddar.

3  Utveckla snötillgången 
inom området, liksom lift- 
anläggningar.

4  Bra löpande utbud av  
aktiviteter och bemötande.

”De kommer till en unik resort”
JONAS BAUER, DESTINATIONSCHEF I SKISTAR SÄLEN

Byggboomen är enorm i hela  
Sälenområdet. Bland annat 
har Skistar flera nya hotell- 
projekt i Sälen. Detta gäller 
också snökanon- och liftan- 
läggningar.
 – Redan i år kan besökarna 
känna att det finns nyheter 
som utvecklar området.

Varför ska turister i  
Europa välja Sälen istället 
för Alperna? 
– I Alperna hittar man fall- 
höjdsmeter, men inte samma  
tillgänglighet till backarna. 
Sälen är världens mest lättill-
gängliga skidområde.
 Alla besökare är inte duktiga 
alpina skidåkare. Många söker 
en trevlig vintersemester med 
nära backar. Därför blir det 
bättre för många som bor i 
England, Holland och Tyskland 
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att flyga snett uppåt istället för 
snett nedåt.

Du talar om möjligheter, 
men vilka utmaningar 
finns för Sälen och  
tanken på en resort?
– Främst är det logistiken. Hur 
ska folk kunna ta sig till Sälen? 
Snart finns en flygplats, men 
det är en liten del. Vi måste verka 
för en utbyggnad av vägnätet, 
en uppgradering av tågmöjlig-
heterna samt en utveckling av 
busstrafiken i området. 
 – Dessutom är det viktigt 
att delar som vatten, avlopp, 
sophantering och elförsörj-
ning fungerar. Här har vi en 
bra dialog med Malung-Sälens 
kommun.
 – Vi måste också ha vatten 
för att klara tillverkningen  
av kanonsnö.

 

Vi går mot ett varmare 
klimat, där flyget är ett 
miljöhot. Ändå är ni, 
som är beroende av kalla 
vintrar, så positiva till 
flygplatsen. 

Jag förstår att det kanske inte 
låter klokt. Men det är viktigt 
att se detta ur ett totalt håll-
bart perspektiv. Vi verkar i en 
landsbygd med en åldrande 
befolkning och med risk för 
avflyttning.
 Därför måste vi skapa fram-
tidstro och en känsla att det  
går att bo och verka i den här  
regionen som växer. Där är flyg- 
platsen en del. Vi förutsätter 
också att flygplatsbolaget har 
för avsikt att driva flygplatsen 
så hållbart som möjligt.
 – Inom Skistar jobbar vi  
extremt mycket med hållbar-
het och miljöfrågor. Många av 
våra fordon och pistmaskiner, 
som finns inom olika delar av 
anläggningen, går exempelvis 
på miljövänligt HVO-bränsle. 
Och idag har vi också en be- 
tydligt lägre energiåtgång när 
vi producerar snö. 

Profil
en

Fakta/Jonas Bauer
Gör: Destinationschef  
i Sälen för Skistar.
Bor: Mora.
Ålder: 54.
Familj: Fru och två barn  
som är 23 och 20 år.
Idrottsbakgrund: Lands- 
lagsåkare i skidorientering.
Främsta meriter: En delseger  
i världscupen, Stafettsilver  
i VM samt flera SM-guld.
Fritidsintresse: Träning, 
motion, familjen samt mat  
och dryck. Lagar gärna mat.
Om du ska tapetsera eller 
måla hemma. Anlitar du 
hjälp eller gör det själv? 
”Tar hjälp, absolut? Jag har 
tummen mitt i handen.”

 


