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Förvärvet av BECA Golv & Plattsätt-
ning innebär att Miljönären bred-
dar sina tjänster inom segmentet 
golv och plattsättning. De har spets- 

kunskaper inom bland annat golvavjäm-
ning med flytspackel och industrigolvbelägg- 
ning. En nischad produkt som Miljönären 
nu kan erbjuda och som passar bra in i före- 
tagets sortiment.

Det är Bengt Eriksson, ägare av BECA Golv 

Förvärv som innebär bredare 
sortiment av golvtjänster

Uppmärksammat projekt i centrala Falun

Bengt Eriksson har skrivit under kontraktet som innebär att Miljönären, som representeras av ägarna t.v. Andreas 
Söderqvist och t.h. Klas Hedlund, förvärvar hans företag BECA Golv & Plattsättning. 

Många nickade gillande när nyheten 
kom att Miljönären förvärvar BECA  
Golv & Plattsättning. Det intygar Klas 
Hedlund, ordförande och delägare i  
Miljönärenkoncernen:
 – Många kunder har upplevt detta  
som mycket positivt eftersom de kom-
pletterar ett produktsegment som vi 
inte har, plus att det är ett företag med 
högt anseende på marknaden.

Mitt i Falun finns ett  byggprojekt som 
präglar centrum. Det är Peab som byg-
ger nya hörnlägenheter (Brf Årummet) 
ovanpå Falan gallerian.

Ett projekt som piffar upp stadsbilden. Miljö-
nären ansvarar för måleri och golvläggningen 
av lägenheterna och arbetet inleddes i januari. 
Detta är också en av de första uppdragen där 
Miljönären också flytspacklar golven. Ett nytt 
produktområde Miljönären.
 – Det alltid är roligt att arbeta med nypro-
duktion. Dessutom är detta fina lägenheter som 
många känner till, säger Mattias Johanson, pro-
duktionschef för Miljönärens måleri.

Vinterns grepp börjar avta och vi 
på Miljönären ser fram emot var-
mare och ljusare tider. Det gör vi 
av flera goda anledningar. 

Förra året vid den här tiden var 
en del av våra nya målsättningar 
att utveckla och bredda vårt  
tjänsteutbud med både nya pro-
duktområden samt redan nischa-
de verksamheter som finns inom 
koncernen.

En del av resultatet kan vi idag se 
genom förvärvet av Beca Golv & 
Plattsättning.

Förvärvet innebär en ytterligare 
utveckling av vår Golv- och Platt-
sättningsverksamhet med till-
skott av spetskompetens inom 
bland annat golvavjämning och 
industrigolvbeläggningar samt 
att vi stärker vår kakel- och klin-
kersverksamhet. 

Med Bengt Erikssons stora kom-
petens inom sitt gebit och breda 
nätverk, kombinerat med Miljö-
närens etablerade golvverksam-
het, tror vi på en fortsatt god 
utveckling. Vi kan erbjuda ett  
effektivt helhetskoncept, som 
även stärker våra kunder och 
samarbetspartners verksamheter 
och lönsamhetsutveckling.

Från och med 1maj så kommer 
Becas verksamhet att vara en del 
av Miljönärenkoncernens verk-
samhet.

En annan ny produkt i vårt tjänste- 
utbud på målerisidan är betong-
tegelmålning. En produkt som vi 
tror mycket på och är ett hållbart 
miljömässigt alternativ. 

Produkten stärker, kvalitets- 
mässigt, betongtegelpannans 
livslängd till en förhållandes låg 
kostnad, försvårar ny påväxt samt 
förskönar takets utseende och  
höjer fastighetens värde. Bara  
positiva faktorer.

Så vi hoppas vårsolen värme upp 
så att vi snart kan starta nya spän-
nande projekt.

F
oto: M

IL
JÖ

N
Ä

R
E

N

F

& Plattsättning, som sålt företaget till Miljö-
nären. Klas Hedlund lyfter fram hans goda 
varumärke och höga integritet som en stark 
tillgång för det fortsatta arbetet i Miljonären. 
Bengt Eriksson kommer nämligen att bli Miljö- 
närens ansvarige för kakel och klinker samt för 
området golvavjämning.
 Andreas Söderqvist, som är Miljönärens an-
dre delägare och VD för företaget, tillägger:

– Volymmässigt ökar vi nu golvverksam-
heten med cirka 25 procent. Men det viktigaste 
är att vi får vi ett tillskott på våra tjänster inom 
golvavjämning och industrigolvbeläggning. 
Den kunskap som finns inom BECA Golv & 
Plattsättning, kommer att bidra till en bra ut-
veckling för Miljönären.

I juli 1986 grundade Bengt Eriksson före- 
taget, som blev BECA Golv & Plattsättning, 
med kontor i Borlänge och med en kundkrets  
i Mellansverige. Företagets nio anställda fort-
sätter att arbeta inom Miljönären.



Kenneth Eirelius, till höger som fungerar som stöd och mentor  
åt Patrik Eklund. Båda är projektledare inom måleri.

Jimmy Oscarsson och  
Wahdoe Htoo. 

Jimmy Oscarsson är mannen 
med en brokig yrkesbakgrund. 
Han har bland annat arbetat 
som vaktmästare och på ett 
hunddagis innan möjligheten 
kom att bli målare.

För två och ett halvt år se-
dan började han utbilda sig 
till målare och är nu lärling.

– Det känns roligt att göra 

jobbet och sedan lämna efter 
sig ett bra resultat och något 
fint, säger han.

Det är lunch och bredvid 
honom sitter Wahdoe Htoo, 
som 2007 kom till Sverige 
från Burma.

– Jag insåg tidigt hur viktigt 
det var att snabbt lära mig  
svenska och komma in på  

arbetsmarknaden, säger Wah-
doe Htoo, som först tänkte 
blir snickare.

– På utbildningen fick vi 
prova på olika inriktningar 
och snabbt upptäckte jag att 
det var roligare att jobba som 
målare. På den vägen är det.

Wahdoe Htoo har nu varit 
målare i fem år.

– Här trivs jag eftersom jag 
har bra kollegor och bra chefer.

Jimmy Oscarsson och Wah-
doe Htoo två målare med helt 

Miljönären i Örebro har gjort 
en genomgång av verksam-
heten och organisationen för 
att vara förberedd inför stun-
dande tider. Ett måste i den 
tuffa konkurrens som råder 
i Örebro. Nyckelord för fram-
gång är:

•  Lyhördhet och service-
 tänkande

•  Bra relationer

•  Kvalité

•  Effektivitet.

Patrik Eklund, projektledare 
för måleri, leder verksam-
heten i Örebro. Han har tagit 
över den rollen efter Kenneth 
Eirelius, som finns kvar som 
projektledare, men också 
fungerar som stöd och men-
tor åt Patrik Eklund.

Samtidigt kommer Miljönä-
rens produktionschef Jan Sten-
ström ofta på besök för att ge 
råd, kunskap och inspiration. 
Det märks att det finns glädje 
och framtidstro bland Örebro- 
målarna.
 – Det är bra att vi fått ett 
gott rykte om att erbjuda bra 
service. Här finns en så stor 
och spännande marknad, 
menar Patrik Eklund.

Brf-uppdrag
Ett exempel på spännande 
uppdrag som väntar på Miljö- 
nären i Örebro är Brf Passaren. 
Det är en bostadsrättsföre- 
ning, inom HSB-sfären, med 
158 lägenheter. Det är ett upp-
drag med utvändig målning 
som inleds i april och pågår 
till senast september.

Patrik Eklund berättar vad 

som bidrog till att Miljönären 
fick uppdraget:

– Vi gjorde uppdrag åt 
privata kunder som bor i 
bostadsrättsföreningen. De 
tyckte tydligen vi var så bra 
att de rekommenderade oss 
till detta utvändiga måleri- 
uppdrag. Det är jätteroligt.

Örebrokontoret laddar  
för en lyckad nystart

Två olika målare på samma arbetsplats

Miljönären för nystart i Örebro. En ny, och mer effektiv 
organisation, i kombination med offensiva strategier 
gör att projektledare Patrik Eklund och hans kollegor 
ser ljust på framtiden:
 – Ett exempel är det stora sommaruppdraget på BRF 
Passaren, som vi rustar för nu.

Miljönären om måleriuppdrag Örebro – se filmen
Så här gör du: 
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! 

NEDSLAG ÖREBRO

Fakta/Patrik Eklund
Gör: Projektledare måleri  
i Örebro.
Bor: Örebro.
Familj: Sambo och två  
barn.
Fritidsintresse: Greja  
med huset, fiska.

Jimmy Oscarsson, 34, och Wahdoe Htoo, 26, är två målare 
med helt olika bakgrund på Miljönärens avdelning i  
Örebro. Men båda trivs med sitt jobb och sina kollegor.

olika bakgrunder på Miljö- 
närens avdelning i Örebro.



Ett verksamhetsområde i Örebro – med 
stor utvecklingspotential – är fönster- 
renovering.

Ida Laukkanen, som ansvarar för fönster- 
delen i Örebro, berättar om många aha- 
upplevelser som hon fått från kunderna.

– Det är speciellt när de ser vilka förde-
lar det finns att renovera fönster istället 
för att byta dem.

Inom Miljönärenkoncernen var det 
länge bara Falun som hade en fönster-
verkstad. Något som uppskattades av 
marknaden i Dalarna. För en tid sedan 
öppnades en liknande verkstad i Örebro. 
Där står Ida Laukkanen, mitt bland ny- 
målade fönster som är på torkning. De 
ska snart återinstalleras.

– Det märks att allt fler upptäcker den här  
tjänsten, vilket är roligt och inspirerande för 
framtiden. Där ser det ljust ut, säger hon. 

Teamkänsla är viktigt  
för Cardie Bygg

Bra bemötande – viktigt 
för FF Fastighetsservice

Allt fler upptäcker fönsterrenovering

Fr.v: Patrik Eklund, Mathias Lennartsson, Torbjörn Löfström och Kenneth Eirelius.

Joachim Bergsten, FF Fastighetsservice i Örebro och Patrik Eklund 
på Miljönären har ett bra samarbete.

Färgtrycket Nummer 1 2019

Tre skäl att renovera fönstren
1. Energibesparing
Ett nyrenoverat fönster spar energi.  
Dessutom finns möjlighet att lägga till  
ytterligare åtgärder för energibesparing.

2. Priset
Att renovera fönstret kostar i regel bara  
en tredjedel jämfört med att köpa nytt. 

3. Bevarar själen 
Man bevarar husets själ genom att sätta 
tillbaka de ursprungliga fönstren i nyskick.

Det har nu gått tre år sedan Mathias Lennartsson och Torbjörn 
Löfström grundade Cardie Bygg, som vuxit snabbt under de 
här åren. Affärsidén är att erbjuda byggservice åt fastighets- 
ägare och förvaltare. Cardie Bygg är också certifierat att bygga 
eller renovera skyddsrum.

En viktig roll har teamet av underleverantörer inom om- 
råden som VVS, el och måleri.

– Det viktiga var att de kunde samarbeta och sedan ställa 
upp på våra projekt. Det har gått bra, vilket vi är glada över, 
säger Torbjörn Löfström, som är arbetsledare och KMA på  
Cardie Bygg.

I det teamet ingår Miljönären och Mathias Lennartsson är 
nöjd med samarbetet:

– Den service vi uppskattar mest är den snabba hjälp som 
Miljönären kan erbjuda vid akuta situationer.

När Patrik Eklund och Kenneth Eirelius på Miljönären hör 
detta svarar de:

– Det är självklart för oss att kunna hjälpa till snabbt. Det 
måste vår organisation kunna erbjuda. Samtidigt får vi inte 
tumma på kvalitén.

FF Fastighetsservice är Sveriges största privatägda fastig-
hetsförvaltare med verksamhet i Mellansverige. De erbjuder  
totalförvaltning åt fastighetsägare. I Örebro har FF Fastig-
hetsservice och Miljönären samarbetat i tre år. 
 Det började när Joachim Bergsten fick Miljönärens visit- 
kort av sin företrädare på tjänsten, som sa: ”Behöver du 
hjälp med måleri kan du kontakta det här företaget.”
 – På den vägen är det och därefter har vi haft ett bra sam-
arbete, säger Joachim Bergsten och fortsätter:
 – Vi pratar samma språk och är båda mycket serviceinrik-
tade mot våra kunder. Dessutom kan Miljönären ställa upp 
med kort varsel.
 En annan speciell förutsättning är att flera av uppdragen 
handlar om att utföra målerijobb i olika privata bostäder 
eftersom FF Fastighetsservice förvaltar flera lägenheter.
 – Här gäller det verkligen att Miljönären kan bemöta våra 
kunder rätt. Hittills har de lyckats bra, säger Joachim Bergsten.
 Patrik Eklund på Miljönären betonar vikten av att tänka 
och uppträda på ett speciellt sätt i samband med uppdrag i 
privata bostäder:
 – Det är viktigt för oss och det har gått bra.

En av flera framgångsfaktorer för Cardie Bygg i Örebro 
är teamet av underleverantörer. Där ingår Miljönären.
 – Vi vinner mycket tid i våra projekt om teamet kan 
bidra med en hög servicegrad. Det fungerar bra, vilket 
vi är tacksamma för, säger Mathias Lennartsson, VD  
för Cardie Bygg.

När FF Fastighetsservice i Örebro anlitar Miljönären  
har de tre krav: Snabbhet – Serviceinriktad – Kvalité.
 – Detta uppfyller Miljönären. Därför samarbetar vi 
med dem, säger Joachim Bergsten, platschef i Örebro.

Ida Laukkanen i fönsterverkstaden.



I södra Sverige har den här 
möjligheten funnits länge  
– och tagits emot med förtjus-
ning på marknaden.

Där är det många som tvät-
tar och målar takets betong- 
tegel och byter ut trasiga pan-
nor istället för att byta hela 
taket. Resultatet blir att takets 
livslängd förlängs med drygt 
tio år. Poängen är att fastig-
hetsägaren kan spara upp till 
75 procent mot vad det skulle 
kosta att byta hela taket.

Personalen på ABB i Ludvika 
har fått nya duschrum och 
fikarum.

Det är By 707-delen som har 

renoverats.
På uppdrag av Byggpart-

ner ansvarade Miljönären för 
målning, golvläggning samt 

installationen av kakel och 
klinker.

– Det gick bra och det roliga 
var att besiktningsmannen var 

ovanligt positiv till slutresulta-
tet av arbetet. Den reaktionen 
värmde extra mycket, säger 
Olle Eriksson på Miljönären.

– Vi har sett att resultatet blir 
mycket bra. Man spar pengar. 
Dessutom är detta ett mer håll-
bart alternativ, miljömässigt, 
än att bara byta och slänga. 
Här finns en parallell till våra 
fönsterrenoveringar, säger Olle 
Eriksson och fortsätter:

– I samband med det arbetet  
målar vi naturligtvis också plåt-
detaljerna och ränndelarna.

Efterfrågan är stor
Tillsammans med företaget 

Tikkurila börjar Miljönären 
lansera den här produkten  
inför sommarhalvåret. Det 
sker där Miljönären har verk-
samhet. 

– Det känns som om efter- 
frågan är stor. Detta verkar vara  
efterlängtat på marknaden.

I det här sammanhanget 
vill Olle Eriksson poängtera 
att läkten och takpappen bör 
vara hel för att betongtegel-
målningen ska få bra resultat 
i längden. 

Miljönären lanserar betongtegelmålning

Uppdrag på ABB – med gott resultat

Intresserad av betongtegelmålning?
Skicka ett mail till: info@miljonaren.se eller till olle.eriksson@miljonaren.se

Färgtrycket Nummer 1 2019

Betongtegelmålning. Det är Miljönärens nya produkterbjudande som nu lanseras  
inför sommarhalvåret. Varför byta hela taket när det går bra att måla takets betong- 
tegel och därmed spara mycket pengar?
 – Vi är övertygade om att detta kommer att bli en mycket efterfrågad tjänst, säger 
Olle Eriksson på Miljönären.

Tio punkter som talar 
för betongtegelmålning
• Förlänger takets livslängd 

med cirka 15 år.

• Kostnaden för behandlingen 
är cirka en fjärdedel av att 
byta takets pannor.

• Utförandetiden är två till  
fyra dagar för ett normalt 
villatak.

• Låg miljöpåverkan.

• Färgen tätar mellan tak- 
pannorna, vilket skyddar 
taket ännu bättre.

• Pannorna får ett nytt ytskikt, 
vilket försvårar att påväxt  
får fäste. 

• Snö och is kan lättare glida 
av släta pannor.

• Möjlighet att byta kulör på 
sitt tak.

• Taket och huset kan bli 
snyggare.

• Man får tillbaka utseendet 
av ett nylagt tak.

Betongtegelmålning lyfter taket på fastigheten.



Niklas Eriksson, hockeytränare, ger sin syn på ledarskap och press-
sen inom jobbet. 
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– Det som är fascinerande med 
ledarskap inom idrotten är att 
det inte finns något facit. Sam-
tidigt behöver vissa individer 
och personer en typ av ledar-
skap och andra behöver något 
annat. Det är otroligt flexibelt. 
Det handlar om att hantera 
dem alla på olika sätt.

Är det lika intressant  
att utveckla individer 
som själva resultatet i 
matcherna?
– Individutveckling är mest in-
tressant. Resultatet på match-
erna blir någon form av sva-
ret på hur bra man gjort det  
andra jobbet. 

Hur stor skillnad är det 
att bedriva ledarskap i en 
idrottsförening jämfört 
med inom ett företag?
– Likheterna är att man hante-
rar människor och får dem att 
växa samtidigt som verksam-
heten ska gå i takt och fun- 
gera. Olikheterna är att man 
blir bedömd på ett helt an-
nat sätt inom den sportsliga  
världen. Vi har dagsrapporter 
efter senaste matchen medan 
många företag kan ha kvartals-
rapporter. 
 – På ett företag finns inte 
samma spontana känslomäs-
siga engagemang som inom 
idrotten. Där kan det vara svårt 
att få snabba resultat. Därför  

”Individutveckling är mest intressant”
NIKLAS ERIKSSON, HOCKEYTRÄNARE I ÖREBRO, OM LEDARSKAP

är det inte alltid så enkelt att 
bara byta tränare. Det är en 
rent kortsiktig lösning.

Du har som tränare fått 
sparken både i Leksand 
och i Almtuna. Är det 
frustrerande att inte 
ha fått den långsiktiga 
möjligheten att utveckla 
individer i laget?
– Ja, om man känner att för-
troendet finns från gruppen. 
I mitt fall handlade det om 
andra saker än bara tabell- 
placeringen...

Men när du för en tid 
sedan blev SHL-tränare 
i Örebro, var du assis-
terande tränare och fick 
efterträda Niklas Sund-
blad och Petri Liimatain-
en som fick sparken.
– Det var väldigt tudelat och 
jag hade ett bra samarbete 
med Niklas och Petri. Nu blev 
det snabba ryck och jag tog 
chansen. Samtidigt kände jag 
att man svek de som fick gå. 
Det var ingen rolig situation.

Du tränar Örebro som 
kämpade för att hänga 
kvar. Ni klarade det, men 
hur hanterade du den 
mentala pressen och 
kraven från styrelse,  
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fans och media?
– Man är härdad. Visst är det 
enklare att stå på den vinnan-
de sidan. Är det något som 
utvecklar en som ledare är att 
se möjligheterna när det går 
emot. Jag läser inte det som 
skrivs om mig i sociala medier. 
Ibland händer det att min dot-
ter varnar mig från att läsa  
vissa texter. Det kan vara ett 
hårt klimat därute.

Hur fungerar vardagen 
i Örebro. Kan du gå på 
stan i lugn och ro?
– I Örebro är det inte lika 
många som känner igen mig 
som i Leksand. Samtidigt är 
det viktigt för mig att inte 
bara sitta hemma. Det är vik-
tigt att gå ut på stan, gå på 
restauranger, bio eller på kon-
serter. Örebro är en lagom stor 
stad som vi trivs att bo i. Dess-
utom känns det bra att verka 
i en klubb med goda utveck-
lingsmöjligheter.

Att vara hockeytränare 
innebär mycket flyttande 
mellan flera orter. Vad är 
riktigt hemma för dig?
– Det är Leksand. Där har vi ett 
hus, som vi nu hyr ut. Där till-
bringar vi stora delar av som-
maren och där ska vi bo när vi 
blir äldre.

 

Företagsförvärv  
för framtiden

Och där hänger din tröja, 
sedan nyligen, i taket på 
ishallen. Hur var känslorna 
den kvällen?
– Det var en fin ceremoni.  
En stor dag för mig och min 
familj.

Du är en legend i Lek-
sand med klubbrekordet 
på 721 matcher. Men det 
är inte många matcher i 
Tre Kronor.
– OS i Lillehammer var min 
enda internationella turne-
ring och den vann vi. Ingen 
dålig utdelning.

Leksands IF har haft 
problem de senaste åren. 
Hur har du upplevt situa-
tionen?
– Nu behöver klubben lugn 
och ro utan att en massa egen- 
intressen får råda. Klubben 
måste sättas i främsta rum-
met. Det finns förutsättningar 
för det med arenan och fansen.

Profilen

Fakta/Niklas Eriksson
Gör: Tränare i Örebro Hockey.
Ålder: 50.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintresse: Landsvägs- 
cyklist på mycket hög  
motionsnivå. Har två gånger 
cyklat Vätternrundan under 
sju timmar. Gillar musik.  
Går gärna på konster.
Hockeykarriären:  
Som spelare: Leksands IF, 
IFK Helsingfors, HC Pustertal 
Wölfe (Italien).  
Som tränare: Leksand, Lille-
hammer, Almtuna, Örebro.
Om ni ska måla eller  
tapetsera hemma. Gör  
du det själv eller anlitar 
hjälp? 
Jag målar gärna själv,  
men när det kommer till  
tapetseringen tar jag  
gärna hjälp.

I Dalarna är Niklas Eriks- 
son mest känd somhock-
eyspelaren som spelade 
721 matcher i Leksand 
och tog OS-guld.
 I Örebro känner folk 
honom som den som 
tränade hockeylaget till 
nytt SHL-kontrakt. Själv 
njuter Niklas Eriksson av 
att få arbeta med ledar- 
skap och möjligheten  
att utveckla individer.


