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Färgtrycket Nummer 4 2019 COMEBACK I GÄSTRIKLAND

Det hade genomförts en struk-
turell bolagsförändring i kon-
cernen och det hade tillkommit 
bolag genom företagsförvärv.

Vi hade som mål att skapa ett 
nytt varumärkeskoncept som för-
enade oss som ett ytskiktsbolag 
under samma varumärke och 
samtidigt införa ett nytt tänk 
som ”sticker ut” från den tradi- 
tionella marknadsföringen i  
hantverksbranschen.

Vi engagerade samtliga medar-
betare i påverkan av varumärkes-
arbetet genom sina synpunkter 
hur Miljönären skulle uppfattas 
i framtiden.

Vi ville skapa en berättelse och 
känsla utifrån kundperspektivet 
av Miljönärens tjänsteutbud.

Vi ville väcka uppmärksamhet 
genom att vår marknadsföring 
inte skulle likna någon annan i 
branschen.

Vi ville skapa en samordning 
och engagemang kring alla våra 
ytskiktstjänster som förenade oss.

Detta har resulterat i nomineringen 
till Årets Varumärke! Så roligt! Det- 
ta är nominering som uppskattas!

Stort tack till alla medarbetare 
som bidragit som goda ambassa-
dörer till vårt varumärke genom 
bra utförda arbeten och goda sam-
arbetspartner till våra kunder.

Vill också tacka Dala Media och 
Brinner för deras strategiska arbe-
te med vårt varumärkesbyggande.

* * *
Vi vill hälsa Hofors Måleri väl-
komna in i Miljönären-koncernen 
och vi ser fram emot att få för- 
ädla och utveckla verksamheten 
ytterligare i Hofors med omnejd.

* * *
2020 står för dörren med både 
nya utmaningar och nya medar-
betare och vi på Miljönären ser 
fram emot de utmaningar som 
väntar nästa år.

Därmed vill vi på Miljönären 
tacka för året som varit och öns-
kar alla en God Jul & Gott Nytt år.

V
i har länge haft tankar på att återvän-
da till Gästrikland, men det var först 
nu, när möjligheten kom att för-
värva Hofors Måleri, som tidpunkt- 

en var den rätta, säger Klas Hedlund, styrelse-
ordförande och delägare i Miljönären tillsam-
mans med Andreas Söderkvist.

Det var 2004 som Miljönären upphörde med 
en fast närvaro i Gästrikland. Klas Hedlund be-
rättar att sedan dess har företagsledningen haft 
en vision om att göra comeback i regionen.

– Vi har haft landskapet under bevakning, 
samtidigt som vi fått förfrågningar från kunder 

Mats Björklund erkänner att han var 
rädd för negativa reaktioner inom före-
taget och i bygden, när det blev offent- 
ligt att han skulle sälja Hofors Måleri 
till Miljönären.
 – Ja, det fanns en oro hos mig, men 
det har gått riktigt bra, säger Mats 
Björklund och signalerar att han är 
både överraskad och rörd över de  
positiva signalerna.

Annat var det för några år sedan när Mats 
Björklund, tillsammans med sin familj, be-
stämde sig för att flytta från Hofors till Gävle.

– Då fick jag höra att man svek orten. Därför 
var jag orolig att något liknande skulle hända 
igen när det blev klart att Miljönären skulle köpa 
Hofors. Men vi har bara fått positiva reaktioner. 
Jag är så glad för det, säger Mats Björklund.
 Han berättar om det positiva bemötandet 
från både privatkunder och näringslivet när 
beskedet kom att affären var ett faktum:

– De som bor och verkar här är så glada över 

i Gästrikland. Det visar att Miljönären har ett 
starkt varumärke i området, menar Klas Hedlund. 
 När Mats Björklund signalerade att han ville 
sälja sitt familjeföretag kom möjligheten. Klas 
Hedlund berättar att det varit en öppen och 
trevlig process innan säljavtalet blev klart.

Hofors Måleri, som redan erbjuder måleri 
och golv, kommer att bedriva verksamheten 
under namnet Miljönären.

Det innebär också att Miljönären i Gästrik- 
land även kommer att kunna erbjuda fler 
av företagets tjänster som exempelvis kakel 
och klinker, fönsterrenovering och målning  
av betongtegeltak.

Hofors måleri består av tio målare och fyra 
golvläggare. Samtliga har erbjudits att be- 
hålla sina tjänster. 

att det finns en lokal aktör kvar i Hofors. Även 
representanter från stora företag, som finns  
på orten, tycker detta är positivt. De pratar 
också om möjligheten att få hjälp med tjäns-
ter inom kakel och klinker, plåtfasader och  
fönsterrenoveringar. Faktum är att vi redan  
har fått uppdrag inom kakel och klinker,  
berättar Mats Björklund.

Kort historia
Hedströms Måleri grundades på 1950-talet  
och fick 1963 namnet Hofors måleri. Stig-Olof  
Björklund (Mats pappa) gick in som delägare 1966 
och senare blev han ensam ägare till företaget.

Sonen Mats tog över år 2000 och nu har han 
sålt till Miljönären. 

– Jag kände att det var rätt tidpunkt att kon-
takta Miljönären för att på så sätt trygga vidare- 
utvecklingen av verksamheten under trygga 
former. Både jag och företaget skulle må bra 
av att ingå i en större organisation. Det blir 
en källa till inspiration för mig och ger större 
möjligheter för hela företaget. 

Förvärvet av Hofors Måleri innebär en 
viktig milstolpe för företagets utveck-
ling. Miljönären är tillbaka i Gästrikland.

Mats Björklund fortsätter som projektledare  
med utgångspunkt från Hofors. 

Under hösten 2017 togs  
ett strategiskt beslut att  
utveckla en ny varumärkes- 
plattform.



Positivt mottagande i Gästrikland

Det är frukost i Miljönärens nya 
lokaler i Hofors, som ligger precis 
bredvid genomfartsvägen mellan 
Falun och Gävle. 

ålare och golvläggare äter fru-
kost i Miljönärens nya lokaler i 
Hofors, som ligger alldeles intill 

genomfartsvägen mellan Falun och Gävle. 
Ett av flera samtalsämnen är det faktum 
att Hofors Måleri nu tillhör Miljönären.

– Det blir spännande att jobba inom en 
större koncern och även kanske få möjlig-
het att jobba tillfälligt på andra platser, 
säger Viktor Åsberg.

Ville Valtonen tillägger:
– Sedan kan vi i Gästrikland tillföra 

nya arbetsmöjligheter för Miljönären.
Samtliga är övertygade om att led-

ningen för Miljönären verkligen tror på 
Gästrikland som en spännande framtids-
region.

– Ja, annars hade de inte köpt Hofors 
Måleri, menar Tobbe Näslund.

Nervös säljare
Mats Björklund, som sålde Hofors Måleri, 
är med i samtalet och flera vittnar om att 
han var nervös när det var dags att infor-
mera medarbetarna om affären.

– Det såg vi på honom. Men jag är över-
tygad om att alla vi som sitter här i rum-
met känner att detta blev en underbar 
lösning. Hofors Måleri hade ju kunnat bli 
nedlagt och då skulle vi fått ett gäng som 

behövt söka arbete runt om i trakten. 
Det hade inte varit roligt att bo i Hofors  
och kanske jobba i Sandviken, Falun  
eller Borlänge. Detta blev helt fantastiskt,  
säger Tobbe Näslund.

Nyfiken veteran
Stefan Norberg är veteranen i rummet. 
Han har jobbat på Hofors Måleri sedan 
1980. Hans reaktion är intressant och sig-
nalerar nytänkande:

– Det är roligt att vi får uppleva nå-
got nytt. Jag är beredd att både jobba i  

Dalarna och kanske vi kan expandera mot  
Sandviken. Sedan tycker jag det skulle vara 
roligt att lära mig hur fönsterrenove- 
ring går till. Jag skulle vilja åka till Falun 
och titta på det.

För honom finns en kämpig utmaning 
i samband med övergången till Miljö- 
nären:

– Att lägga tidsrapporteringen i tele- 
fonen. Det är lite kämpigt i början, men 
det kommer att gå bra.

I samband med affären fick medarbe-
tarna på Hofors Måleri besök av ledning-
en och representanter från Miljönären. 
En träff som gick bra.

– Det kändes bra och var trivsamt. De 
visade inga översittarfasoner utan signa-
lerade trivsel, trygghet och en spännande 
framtid, berättar Tobbe Näslund.

Vad kan då er personalenhet  
tillföra Miljönären?

– Vi har en positiv stämning och en bra 
sammanhållning. Dessutom är vi duktiga 
på det vi gör, svarar Viktor Åsberg

Samtidigt är det intressant att höra re-
aktioner från privatpersoner i Hofors med 
omnejd. Medarbetarna, som bor och lever 
i området, är överens om att den här för-
ändringen har fått bra mottagande.

– Vi har inte hört något negativt alls. 
I stället är det många som har frågat oss 
vad som kommer att hända. Sedan har  
vi bara mötts av positiva reaktioner när  
vi svarat dem. 

Spännande reaktioner från medarbetarna
sedan det står klart att de nu ingår i Miljönärens organisation

Överst från vänster: Tobbe Näslund,  
Mats Björklund, Viktor Åsberg och Hossein  
Rahimi. Underst från vänster: Stefan  
Norberg, Ville Valtonen, Martin Larsson. 

Stämningen är bra bland medarbetarna i Hofors som nu jobbar inom Miljönären.

Vi ser fram emot ett bra 
samarbete med våra nya 
kollegor inom Miljönären.

Vi vill lära oss mer om  
de andra tjänster som  
Miljönären kan erbjuda!

M



Spännande reaktioner från medarbetarna
sedan det står klart att de nu ingår i Miljönärens organisation

Miljönären – nominerad till årets varumärke 

Framgångsrik höstkampanj 

Färgtrycket Nummer 4 2019

Miljönären är nominerad till Årets Varumärke 2019 av Dalarna Business. 
Under ett och ett halvt år har bolaget arbetat målmedvetet, strategiskt 
och framgångsrikt med sitt varumärke. 
 – Vi har aldrig haft ett så starkt varumärke som nu, säger Klas Hedlund, 
delägare och styrelseordförande.

Under hösten har Miljönären haft en kampanj där kunden får ett present-
kort på Ica på köpet, när man beställer måleri, golvläggning, plattsättning 
eller fönsterrenovering. Det är den första kampanjen som täcker samtliga 
av Miljönärens affärsområden. 

För snart två år sedan började Miljönä-
ren utveckla arbetet med att förstärka 
sitt varumärke. Reklambyrån Brinner 
tog i samarbete med kommunikations- 
företaget Dala Media fram en strategi  
där kunden har fått mer plats än tidigare. 
Nu kan Miljönären bli Årets Varumärke 
2019 i Dalarna: 

Tydligare kundperspektiv
Inför Miljönärens nya varumärkesstrategi 
gjordes en stor medarbetarundersökning, 
där över 100 medarbetare intervjuades 
om sin syn på företaget. Med det under-
laget kom man fram till den förflyttning 
av varumärket som behövdes göras.

– Vi vill gå från ett hantverksperspek-
tiv till ett kundperspektiv. Vi pratar fort-
farande om att vi är kompetenta, men vi 
fokuserar mer på vad kunden får ut av 
det vi gör. Det mynnade ut i payoffen ”Vi 

– Under Miljönärens paroll ”skapa rum 
för livet” kan man erbjuda många trev-
liga saker. Ett presentkort på Ica passar 
alla, och särskilt i dessa tider med jul- 
handel. Vi gör jobbet åt er, så får ni tid att 
laga mat och julmysa. Så såg tankarna ut 
bakom kampanjen, berättar Klas Kallur 
på Brinner.  

skapar rum för livet”, som vi använder 
i kommunikationen på olika sätt, säger 
Klas Kallur på Brinner.

Ett sätt att sticka ut
En analys av branschen visade också att 
de flesta företag kommunicerar på gan-
ska lika sätt. Miljönärens nya strategi har 
därmed blivit ett sätt att försöka särskilja 
sig från liknande bolag. 

– Det vi framför allt ville förändra var 
att få fram bilden av ett mjukare företag, 
som även passar på kundsidan. Det tycker 
jag att man har lyckats väldigt bra med. 
Den nya strategin har också gett struktur 
till allt marknadsarbete på ett tydligare 
sätt, säger Klas Hedlund på Miljönären. 

Anders Hansson på Dala Media, som haft 
ett kommunikationsarbete med Miljö- 
nären i 15 år, säger:

– Den här nomineringen är välför-

tjänt för Miljönären som under dessa år  
hela tiden haft stark drivkraft att ut-
veckla sitt varumärke. Extra spännande  
var det att se det engagemang som med-
arbetarna har visat i den processen.  
Därmed är detta arbete väl förankrat  
i hela organisationen.

”En färgstark varumärkesplatt-
form som anger en förflyttning av 
företagets position och en tydlig 
strategisk riktning. Ett varumärkes- 
arbete som bidrar till utveckling 
och en ny position på marknaden.”

Vem som får utmärkelsen  
avgörs på Stjärngalan i  
Falun den 30 januari 2020.

Dalarna Business 
motivering 
för nomineringen

– Vi ser den här kampanjen både som ett 
sätt att hålla igång verksamheten och att 
stärka vårt varumärke. Sedan är det extra 
roligt att det är en av våra mest fram-
gångsrika kampanjer. Och det ser jag  
som en effekt av att vi har börjat positio-
nera varumärket strategiskt, säger Klas 
Hedlund på Miljönären. 

E N  T R Y G G  H E L H E T S P A R T N E R  T I L L  E R  B R F
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Miljönären erbjuder måleri, golv, kakel, klinker och 
fönsterrenovering för privatpersoner och företag. 

Våra skickliga hantverkare med specialkompetens  
i kombination med vårt breda utbud av tjänster gör oss  
till en trygg helhetspartner för husets alla ytor. Vi avlastar 
våra kunder, från första mötet till färdigt resultat och känner 
oss nöjda först när vi skapat rum där människor trivs.

Vi finns i hela Dalarna, Karlstad och Örebro. Hitta ditt 
närmaste Miljönärenkontor på miljonaren.se

     MÅLERI
Vi målar både interör och exteriör. 
Fasader, snickerier eller innerväggar, 
inget uppdrag är för litet. 

      GOLV
Oavsett golvtyp har 
vi erfarenheten och 
kompetensen. 

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!

      FÖNSTERRENOVERING
En kostnadseffektiv renovering där dina 
gamla fönster blir som nya med bevarat 
originalutssende. 

     KAKEL & KLINKER
Självklart har vi alla nödvändiga 
behörigheter och certifikat 
“Säker Våtrum” enligt BKR.

NYHET!
Läs mer om målning av 

betongtegeltak på 
miljonaren.se

Förläng ditt livslängden på ditt betongtegeltak med 
upp till 15 år och spara både tid och pengar. Självklart 

står vi för borttagning av påväxter och taktvätt  
i samband med renoveringen. 

S P E C I A L I S T E R  P Å  T A K M Å L E R I

Byt inte taket. 
Lås oss måla det.

  Annonsering på sociala medier – Facebook. 



I höst sa det pang, pang, pang! Miljönären fick klart med tre viktiga ram- 
avtal med tre kommunala fastighetsbolag.

Kopparstaden, Falun  |  Tunabyggen Borlänge  |  KBAB, Karlstad

Tre viktiga ramavtal för Miljönären

Färgtrycket Nummer 4 2019

Här kommenterar Andreas Söderqvist ramavtalen och vad de innebär på de olika orterna:

– Det känns riktigt bra att det gått så 
bra för oss i upphandlingarna. Detta 
bidrar också till att vi kan behålla  
våra medarbetare, på de aktuella orterna, 

under vintern. Det betyder mycket för  
oss, säger Andreas Söderqvist, VD på  
Miljönären.

Eftersom dessa ramavtal blivit klara 

efter att gått igenom nålsögat ”Lagen 
om offentlig upphandling” visar det  
att Miljönären lyckats bra med att kom-
binera rätt pris, med bra kvalité och  
effektiv verksamhet. Dessa upphand- 
lingar innebär alltid ett test på den egna 
organisationen.

Samtliga ramavtal är på 2+2 år.

Vi tänker på Min Stora 
Dag, Barncancerfonden 
och BRIS!

Kopparstaden | Falun
Avtalet gäller måleri.

Tunabyggen | Borlänge
Avtalet gäller måleri.

KBAB | Karlstad
Avtalet gäller golv.

Miljönären vill önska er alla en God 
Jul och Gott Nytt År. 
 Liksom tidigare år kommer före- 
taget, i stället för att dela ut jul- 
klappar, att skänka pengar till väl-
görande ändamål. Det handlar om 
tre olika organisationer: MinStora- 
Dag, Barncancerfonden och Bris.

– Det är viktigt att våra barn mår bra. 
Barnen är framtiden i samhället. Därför 
känns det, för oss inom Miljönären, extra 
barn att stödja dessa verksamheter. Och i 
år kommer vi att skänka ännu mer pengar  
jämfört med tidigare år, säger Anderas 
Söderqvist, VD i Miljönären.

God Jul och Gott Nytt År
Det är en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverk- 
liga 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 under- 
bart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa.  

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

”Det är flera år sedan vi haft ett 
ramavtal med Kopparstaden. Därför 
känns det extra bra när avtalet nu är 
klart. Det innebär mer stabilitet och 
grundtrygghet för vår verksamhet  
och medarbetare i Falun.”

”Tunabyggen är en stor kund överlag 
och vi gör mycket jobb åt dem. Nu  
får vi en fortsättning på detta genom 
förlängning av avtalet. Därför är det  
ett viktigt avtal som ger trygghet  
i Borlänge.”

”Detta är en fortsättning på det golv- 
avtal som vi tidigare haft med KBAB 
(Karlstads Bostads AB) genom Lebe 
Golv. Ett arbete som Lebe Golv gjort  
bra. Notera att när det gäller måleri har 
Miljönären sedan tidigare ett tidigare  
ett avtal med KBAB om målning av 
allmänna ytor i deras fastigheter.”

Detta är julklappen som man inte kan ta på, men som 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



Tre viktiga ramavtal för Miljönären

”Sätter laget före jaget”

Färgtrycket Nummer 4 2019Produktion: Dala Media AB Tryck: Brand Factory Papper: Gprint från Grycksbo

 

Profilen

D
en 1 september 2019 klev  
Ulrika Back Eriksson på VD-pos- 
ten, och efter en intensiv start 
börjar det mesta nu att falla på 

plats. Hon kommer närmast från Svenska 
Skidförbundet som förbundskoordinator 
och innan dess var hon projektledare på 
Visit Dalarna i elva år, och arbetade med 
skid-VM:s boende och logistik – något 
hon har stor nytta av idag. Hon berättar 
att hon känner sig väl mottagen i sin nya 
VD-roll, och att det stöd hon har fått från 
start har varit avgörande.

Ideella krafter
– Det är att otroligt roligt att få jobba 
med en sådan fantastisk organisation 
som Svenska Skidspelen. Vi har över 
600 funktionärer som jobbar ideellt i 
många månader varje år, med ett jätte-
engagemang! Vissa har varit med länge, 

uppemot 40 år – och det ställer man sig 
ödmjuk till. Det är en balansgång att 
använda drivet som finns i organisa- 
tionen, men samtidigt vara försiktig så 
man inte drar det för långt, säger Ulrika 
Back Eriksson och fortsätter:

– Glädje och gemenskap är det vikti-
gaste. Det ska vara roligt att jobba med 
evenemanget, eftersom många gör det 
på sin fritid. Sedan finns det självklart 
en affärsnytta, som är förutsättningarna 
för att vi ska kunna genomföra skidspe-
len. Och den biten har jag ansvar för. Det 
är komplext pussel som ska läggas, med 
både affärsmässiga och ideella bitar. Och 
att balansera skidspelens långa historia 
med den förnyelse som behövs. 

Drivs av relationer och glädje 
Ulrika Back Eriksson började tidigt sin 
bana inom vintersportsevenemang. Redan 
när hon låg i magen var hennes mamma 
på plats som funktionär på skid-VM 1974. 
Och hon var själv funktionär på VM 1993. 
Därefter har det fortsatt, och idag drivs 
hon av att skapa relationer och se när 
många människor tillsammans ror iland 
ett bra evenemang.
 – När hela maskineriet fungerar, när alla 
gör det de är bra på med glädje och när le-
veransen blir bra – det ger en enorm kick. 
Och det är den kicken som gör att man är 

Ulrika Back Eriksson, VD för Svenska Skidspelen AB:

beredd på att lägga så mycket tid och kraft 
på arbetet. Till skillnad från löpande verk-
samheter kan vi inte skjuta på leveranser. 
Vi har ett enda datum, punkt. Då måste 
allt vara klart, säger Ulrika Back Eriksson. 

Tydlighet och inkludering
Som ledare för många olika slags medar- 
betare – kollegor på kontoret, funktionärer 
och praktikanter – är tydlighet och inklu-
dering viktigt för Ulrika Back Eriksson. Det 
handlar inte om henne, utom om teamet.  

– Jag har ett stort förtroende för alla 
mina medarbetare, och jag litar på att  
de kommer att leverera det de har lovat. 
Och annars litar jag på att de säger till 
– det har jag varit noga med att kommu-
nicera redan från start. Vi behöver vara 
öppna med varandra, och signalera när 
det uppstår problem. För vi har bara 
en leverans, och det är mycket som ska  
klaffa – allt från fyrkantiga saker som 
tidtagning och teknisk infrastruktur, till 
bemötande och service.

Just det goda bemötandet är något som 
Ulrika Back Eriksson särskilt lyfter fram. 
För besökare kan det göra hela skillnaden 
för upplevelsen av ett evenemang. Bemöts 
man på ett trevligt sätt med ett hej och  
ett leende, har man ofta större överseende  
om något strular eller om det är långa  
köer till hamburgarkiosken. 

Fakta/Ulrika Back Eriksson
Ålder: 45.
Bor: i Falun, Sandlandet.
Familj: Gift, två tonåringar och två 
utflugna bonusbarn
Fritidsintresse: Umgås med familj 
och vänner, vara ute, åka långfärds-
skridskor på Runn.
Om du ska tapetsera eller måla  
om hemma. Anlitar du hjälp eller 
gör det själv? Vi är händiga i vår  
familj och tycker det är roligt. Därför 
gör vi det själv.

Prestigelös. Så beskriver Ulrika 
Back Eriksson sig själv, den nya 
VD:n för Svenska Skidspelen.  
I februari 2020 arrangeras skid- 
spelen i Falun för 68:e gången,  
med 20000 besökare på arenan  
och tio miljoner tv-tittare världen 
över. Ulrika Back Eriksson berättar 
om balansgången mellan den långa 
traditionen och den utveckling  
av evenemanget som måste ske, 
och om att sätta teamet främst 
som ledare.

Ulrika Back Eriksson,  
ny VD i Svenska Skidspelen.


