
”Arbetet är en form av tävling”

 

Miljönären   
stöttar ungdomsidrotten

Första franchiseföretaget   
öppnar i Helsingborg

INFORMATION FRÅN MILJÖNÄREN-KONCERNEN    
NUMMER 63 SEDAN STARTEN 2004 #3 2019

 

Nu målar Miljönären  
betongtegeltak!



”Miljönären har  
hållit vad de lovat!”

Framtiden
ser ljus ut! 
Höstens tid har kommit 
med färgprakt, friska  
vindar och nytt klimat. 
 Så ser också Miljönären 
på framtiden. Trots prog-
noser om avmattning i 
tillväxten och dämpande 
investeringar har vi på 
Miljönären en optimism 
inför kommande vinter 
där vi ännu inte ser någon 
avmattning jämfört med 
tidigare år.

Andreas Söderqvist
VD, Miljönären- 
koncernen 

070-746 59 57 
andreas.soderqvist@
miljonaren.se

Färgtrycket Nummer 3 2019 NEDSLAG HELSINGBORG

Miljönären har fått ett genom-
brott inom Franchisekonceptet, 
som vi utvecklat under ett par 
års tid. Det har varit ett arbete 
som utvecklat nya rutiner och 
effektiviserat gamla arbetssätt.

Nu välkomnar vi Eyup Suvakci 
till Miljönären och önskar  
honom lycka till med hans före- 
tag och framtida måleriverk-
samhet.

Helgen under vecka 37 i septem-
ber avgjordes finalerna i Miljö-
nären cup – distriktsmäster-
skapet för ungdomsfotbollen i 
Dalarna i åldrarna 13-17 år.

En helg med glädje, roliga och 
spännande matcher och god 
sportmannaship oavsett resultat. 

Det var inspirerande att se 
engagemanget från spelare, le- 
dare, domare och föräldrar.

Ett engagemang värd all upp-
muntran och som man tar med 
sig även i vardagen på jobbet.

På samma sätt som vi är stol-
ta och glada över att få vara 
en del av ett samhällsengage- 
mang när det gäller ungdoms- 
idrott, finns också en stolthet 
över de ytskiktsarbeten vi utför 
varje dag.

Det bidrar till en trevligare 
och positivare omgivning att 
leva, bo och arbeta i.

Framtiden ser med andra ord 
ljus ut!

I augusti, samtidigt som vardagen  
återvände efter semestern, presen-
terades en stor målerinyhet: Eyup 
Suvakci startar ett franchiseföretag 
genom Miljönären i Helsingborg. 
 Det är Miljönärens första franchise- 
företag och ett nytt inslag inom 
måleribranschen. 
 Inte så konstigt att detta blev en  
uppmärksammad nyhet.

Själv är Eyup Suvakci full av förväntan  
och optimistisk. Han insåg tidigt för- 
delarna med franchise och tvekade inte att 
teckna avtal:

– Detta är en bra möjlighet att snabbt eta-
blera sig – med hjälp av Miljönären, som är 
ett starkt varumärke i Dalarna, Värmland och 
Örebro.

Och inom Miljönären uppstod snabbt 
ett intresse hos flera medarbetare när det  
gäller Eyup Suvakci som startar ett Miljö- 
närenkontor i Helsingborg – så långt i från 
Miljönärens geografiska basområde.

Nordvästra Skåne
Eyup Suvakci har på senare år arbetat  
som säljare inom en annan bransch, men  
har en bakgrund som målare. Den kun- 
skapen driver nu Eyup Suvakci att starta sitt 
måleriföretag.

– Måleribranschen utvecklas snabbt och 
där finns ett stort behov. Därför är det natur- 
ligt att då erbjuda våra måleritjänster.

Eyup Suvakci kommer att fokusera på att 
etablera verksamheten i nordvästra Skåne 
på orter som Helsingborg, Höganäs, Bjuv och  
Ängelholm. Målgrupperna är privatperso-
ner, fastighetsägare och företag.

Nöjd med samarbetet
När detta skrivs i början av september är själ-
va uppstartsarbetet avklarat och kontakter 
med leverantörerna tagna. Tre målare står 
redo för att erbjuda marknaden sina tjäns-
ter. Eyup Suvakci är märkbart nöjd över  
samarbetet med Miljönären.

– Vi har fått ett mycket bra stöd i arbe-
tet med att bygga upp vår administration 
och vårt marknadsarbete. Bland annat  
har medarbetare från Borlänge kommit  
till oss i Helsingborg och hjälpt oss med 
att koppla ihop oss med Miljönärens data- 
system. Miljönärens ledning har verkligen 
hållit vad de lovat. Vi känner oss välkomna 
och trygga. Nu är det dags att söka upp kund- 
erna, säger Eyup Suvakci.

Eyup Suvakci, som startar Miljönärens första franchiseföretag, får lyckönskningar av Anders Svensson, etable-
ringskonsult med franchise som specialitet och Klas Hedlund, delägare och styrelseordförande inom Miljönären.

EYUP SUVAKCI EFTER STARTEN AV SITT FRANCHISEFÖRETAG:



Efter en lång tid av arbete med att för-
klara fördelarna med idén är det nu en 
märkbart glad Klas Hedlund som väl- 
komnar verksamheten i Helsingborg:

– Skönt att vi fått detta genom-
brott. Det har varit en tid av förbe-
redelser och många förklaringar om 
vilka fördelar som finns med att teck-
na ett franchiseavtal med oss. Detta 
kan nu innebära att fler vill följa  
exemplet i Helsingborg.

Miljönären har en lång historia av 
lyckade företagsförvärv. Den erfaren-

Klas Hedlund, delägare och styrelseordförande i Miljönären, 
tänkte att franchise kunde vara ett sätt för företaget att expan-
dera, samtidigt som det skulle skapa möjligheter för målare att 
bli entreprenörer.
 Men han var länge – i tanken – före sin bransch. Fram tills nu 
då Miljönärens första franchiseavtal är i hamn.

heten kommer nu till användning 
när verksamheten startar i Skåne.

– Här finns en kunskap kring 
detta som vi ska använda i vårt 
samarbete med Eyup Suvakci, säger 
Klas Hedlund, som är medveten om 
logistikutmaningen med tanke på 
avståndet mellan Skåne och Mellan- 
sverige.

– Det är en utmaning som vi ska 
lyckas med. Här har vi Miljönärens 
stora organisation i ryggen. Det är 
en styrka, menar Klas Hedlund.

När Miljönären gick ut med erbjudandet 
att starta franchiseföretag var måleri- 
branschen inte riktigt redo. Klas Hed-
lund, delägare och styrelseordförande 
inom Miljönären, har stenhårt trott på  
konceptet och vid sin sida, som råd- 
givare, har han haft Anders Svensson.

Det var trögt i början, men nu har 
Eyup Suvakci i Helsingborg startat Miljö-
närens första franchiseföretag.

– Många inom branschen har varit in-
tresserade men ändå inte sett fördelarna. 
Det gjorde Eyup Suvakci. Han är klockren 
när det gäller tankarna på hur företaget 
ska drivas, menar Anders Svensson.

Nu går Eyup Suvakci ett introduktions-
program så att hans företag ska få bästa 
möjliga start inom koncernen.

– Miljönären har sedan länge utarbetat 
ett sådant program och nu ser vi att detta  

också fungerar i verkligheten, säger  
Anders Svensson och beskriver fler effekter 
av detta genombrott:

– Vi har kontakter med fler potentiella 
ägare av franchiseföretag, som nu sett att 
Miljönärens idé om franchise fungerar 
även i verkligheten.

Klas Hedlunds vision om 
franchise blev verklighet

”Ett genombrott för franchise  
inom måleribranschen”

Eyup Suvakci, som startar Miljönärens första franchiseföretag, får lyckönskningar av Anders Svensson, etable-
ringskonsult med franchise som specialitet och Klas Hedlund, delägare och styrelseordförande inom Miljönären.

Ett viktigt genombrott för etableringen av franchiseföretag inom 
måleribranschen. Så beskriver Anders Svensson, etableringskonsult med 
franchise som specialitet, Miljönärens nya franchiseföretag i Helsingborg.

“Han är klockren 
när det gäller  
tankarna på  
hur företaget  
ska drivas.” 



”Beca-gänget” fick bra start i Miljönären

Här stöttar Miljönären ungdomsidrotten

Färgtrycket Nummer 3 2019

Det har gått drygt ett halvår sedan 
Miljönären förvärvade BECA Golv & 
Plattsättning. Nu sker verksamheten 
inom Miljönären och Bengt Eriksson, 
som sålde sitt företag, är nöjd med 
resultatet:
 – Vi som kommer från BECA har  
blivit bra mottagna av våra nya arbets-
kamrater på Miljönären. Dessutom  
är kunderna nöjda. Det är viktigast.

Miljönären cup har blivit ett  
begrepp i fotbolls-Dalarna.  
Det är namnet på ungdoms-DM  
(cup-spel) där finalerna avgjordes 
på Kvarnsvedens IF i Borlänge  
den 14 september.

Det blev en milstolpe i yrkeslivet när Bengt 
Eriksson beslutade att sälja sitt företag, 
som han grundade i juli 1986. I samband 
med att säljkontraktet skrevs i december 
2018 sa Bengt Eriksson:

– Efter 32 år kände jag mig nöjd och 
frågade ledningen för Miljönären om de 
ville köpa företaget. Det kändes bra efter-
som jag vet att Miljönären har en seriös 
ledning och verksamhet.

Rätt magkänsla
I dag vet vi att Bengt Erikssons magkänsla 
blev rätt.

Från den 1 maj ingår BECAs verksam-
het inom Miljönären. Sju av företagets 
nio medarbetare följde med till Miljönä-
ren. Deras verksamhet utgår från Miljö-
närens kontor i Falun.

Bengt Eriksson är verksamhetsansva- 
rig för kakel och klinker i södra Dalarna 
samt i hela länet när det gäller BECAs 
specialkompetensområde inom f lyt- 
spackel och EPS-gjutning. Han berättar 
att det oftast är företag och fastighets- 
ägare som efterlyser avjämning av golv i 
samband med nyproduktion, ombyggna-
tion och renovering.

EPS samt Golvavjämningshjälp
– Inom flytspackling samt EPS-gjutning är 
det vi som har den största erfarenheten i 
Dalarna, säger Bengt Eriksson och fortsätter:

– Vi har även gedigen erfarenhet av  
undergjutningar inom industrin, special-
kompetens på en hel del andra områden 

Miljönären har varit sponsor för detta 
i många år och företagets vd, Andreas  
Söderkvist, förklarar varför:

– Vi vill på detta sätt stödja ungdoms- 
idrott i Dalarna, vilket också är ett sätt 

gällande golv, gjutningar och ytskikt.
 När det gäller företag samt privatperso-
ner, som själva vill göra utjämning eller 
uppfyllnad hemma genom EPS-gjutning 
eller avjämning, händer det ofta att det 
inte går som man tänkt sig.

– Vem som helst kan köpa EPS- och avjäm- 
ningsmaterial i bygghandeln, men sedan 
kan det lätt bli fel. Då kallar man på oss.

I Sverige är det 16 företag som är certi-
fierade inom EPS-gjutning. Ett av dem är 
Miljönären (BECA) sedan 6 år. 

Miljönären via BECA är även Certi- 
fierade TM Progress entreprenörer (golv  
avjämning) sedan 20 år.

för Miljönären att göra en samhällsinsats. 
För oss känns det bra att kunna engagera 
oss i ungdomsfotbollen på det här sättet.

Under året har pojkar och flickor i åld-
rarna 13 till 17 år haft ett cupspel som 
utmynnade i den härliga finaldagen. Där 
fick vi se många bra fotbollsmatcher med 
spelare som gav allt för att bli cupvinnare.
För Miljönärens representanter på plats 
gav det också en bra känsla att veta att 
Miljönären är ett väl inarbetat varumärke 
bland ungdomsfotbollen i Dalarna.

Det vittnar om att här finns kompetens 
inom området.

Eftersom förstärkningarna från BECA 
också är duktiga inom kakel och klinker 
vittnar detta om att Miljönären blivit ännu 
starkare inom dessa områden.

Bengt Eriksson är lugn och optimist- 
isk inför framtiden. Inte ens signalerna 
om en kommande lågkonjunktur oroar 
honom:

– Många är naturligtvis bekymrade in-
för en lågkonjunktur, men det är inget vi 
kan göra något åt. BECA har alltid över-
levt lågkonjunkturer och det ska vi även 
göra inom Miljönären.

Vinnartjejer från Islingby i Miljönären cup.

Nya golvkillarna på Miljönären. Från vänster: Bengt Eriksson, Anders Wärnevall, Marcus 
Salomon, Syuleyman Syuleyman, Björn Staffas.



Miljönären samarbetar med Idre Himmelfjäll

Lyckad premiär för Miljönärens takmålare

Färgtrycket Nummer 3 2019

Många var kallade när Idre Himmel- 
fjäll sökte bygg- och anläggnings-
företag som ska hjälpa tomtägare 
på området.

Tio företag blev utvalda och  
Miljönären var ett av dem.

– Nu byggs det mycket i området 
och då är det viktigt att vi anlitar 
seriösa företag som vi kan lita på, 
säger Peter Höögs, försäljnings- 
ansvarig för tomter på Idre  
Himmelfjäll.

Konceptet innebär en viktig trygghet för 
tomt- och stugägarna. Om en stugägare 
exempelvis söker hjälp med golvlägg-
ning, kan de kontakta Peter Höögs. Han 
rekommenderar sedan Miljönären som 
är ett av flera byggföretag i poolen. Varje 
företag har sin speciella nisch inom bygg-
nation och markarbete.

– I den här delen av Dalarna byggs 
det väldigt mycket just nu, vilket lockar 
många lycksökare. Därför måste vi vara 
extra noga med vilka företagare som vi 
rekommenderar. Vi måste arbeta med  
entreprenörer som gör sitt jobb och som 
vi vet levererar. Dessutom bor jag i om- 
rådet och måste kunna se folk i ögonen 
efter att de kontaktat mig om hjälp,  
säger Peter Höögs.

I förlängningen var det skidåkningen 
som bidrog till att Miljönären kom in i 
Idre Himmelfjäll.

Peter Höögs är nämligen god vän med 
den tidigare alpina landslagsskidåkaren 
Lars-Göran Halvarsson, som i dag arbetar 
på Miljönären.

– Genom Lars-Göran fick jag en bild 

av Miljönären och efter samtal med  
Klas Hedlund (delägare och styrelse- 
ordförande) blev det ett samarbets- 
avtal. Det är vi mycket glada över. I för- 
längningen blir det våra tomt- och 
stugägare som vinner på detta, menar 
Peter Höögs, som ser en ljus framtid för 
Idre Himmelfjäll.

Miljönärens målning av betong-
tegeltak håller även i verkligheten. 
Det beskedet fick det arbetslag  
inom Miljönären som nyligen 
gjorde klart ett uppdrag i Borlänge.

– Efter en lång tid av utbildning 
har vi äntligen kunnat genomföra 
ett uppdrag i skarpt läge. Det gick 
riktigt bra, säger Kai Kinnunen, 
projektledare för måleri i Borlänge.

I många år har det varit alltför vanligt att 
husägare bara byter taken, trots att det i  
flera fall varit bättre att måla taken och 
därmed spara mer än hälften av kostnaden.

– Efter en undersökning av det aktuella 
taket kan vi avgöra om vi rekommen- 
derar målning och på så sätt förlänga  
livslängden med cirka 15 till 20 år, säger  
Kai Kinnunen.

Under större delen av sommarhalvåret 
har medarbetare i Miljönären utbildat sig 
till att bli bra betongtegelmålare. De be-
skriver utbildningen som bra och givande.

I slutet av augusti var det dags för pre-
miäruppdraget i Borlänge.

– Det märktes att vi begav oss in på 
ett nytt arbetsområde. Killarna var både 

Idre Himmelfjäll blir ett attraktivt område i fjällmiljö och har ett samarbete med Miljönären. 
Foto: Idre Himmelfjäll.

skärpta och engagerade över att få prak-
tisera sina nya kunskaper, säger Kai  
Kinnunen och tillägger att uppdraget 
gick riktigt bra och kunden är nöjd.

Nu finns ett arbetslag, med bas i Borlänge,  

som är redo för liknande jobb i Falun, 
Borlänge och Ludvika.

– Men ambitionen är att varje Miljö-
närenkontor på sikt ska ha egna betong-
tegelmålare, säger Kai Kinnunen.

Nu har miljönären kommit igång med målning av betongtegeltak.



”Arbetet är en form av tävling”
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Profilen

Torbjörn Wallin, bosatt i Älvdalen, 
berättar om sin starka tävlings- 
instinkt. Den har bidragit till att 
han är en framgångsrik turist- 
entreprenör i Dalarna.

– Jag ser mycket mitt arbete som 
en tävling och jag gillar att tävla, 
säger Torbjörn Wallin, som i dag 
är VD för Idre Himmelfjäll som har 
”premiäröppning” den 17 december. 

En vision som funnits i över 20 år 
blir då verklighet.

Det är inte många som vet att Torbjörn 
Wallin har en bakgrund som styrke- 
lyftare. Han vann bland annat nordiska 
mästerskapet i styrkelyft 1988. Den täv-
lingsinstinkten har han kvar än i dag.

– För mig är arbetet är en form av tävling, 
säger Torbjörn Wallin.

En kort sammanfattning av hans se-
naste uppdrag visar att Torbjörn Wallin 
lyckats bra:

 1993–2003 Marknadschef på Idre Fjäll.

 2003–2013: VD på Orsa Grönklitt. 
 Utvecklade och stärkte verksamheten  
 som i dag går under namnet Grön-
 klittsgruppen.

 2013: Diverse styrelseuppdrag och  
 uppdrag som bland annat handlade 
 om att hjälpa ägarfamiljen att öppna
 Falun Bowling & Krog.

 2014– Arbetande styrelseordförande  
 och sedan VD för Idre Himmelfjäll.

Utvecklare – ingen förvaltare
Torbjörn Wallin berättar att hans driv-
kraft också präglas av viljan att skapa 
förutsättningar att starta och utveckla en 
verksamhet från ett tidigt skede. Han är 
ingen förvaltare av en verksamhet.

– Nej, det är roligare att jobba med att 
få igång eller utveckla verksamheten. 
Sedan följer jag naturligtvis, med spän-
ning, hur det går för dem som är kvar där 
jag tidigare verkat.

Processen lossnade
I över 25 år fanns en vision att skapa ett 
skidområde vid Idre Himmelfjäll. Staffan 

Torbjörn Wallin är turistentreprenören som drivs av en tävlingsinstinkt. Här framför en 
karta över Idre Himmelfjäll. Foto: Nisse Schmidt.

Derning var mannen som under alla år 
skapade näring i den visionen. Det gick 
lite trögt, men plötsligt lossnade proces-
sen och allt gick mycket snabbt från och 
med 2015. 

Förtroende
Men i Idre är många överens om att Tor- 
björn Wallin haft stor betydelse när det 
gäller att skapa en enighet kring projektet 
Himmelfjäll. I många år fanns kritik och 

Torbjörn Wallin, VD för Idre Himmelfjäll:

upprördhet från andra lokala aktörer inom 
turistbranschen. I dag finns ett samarbete 
mellan bland annat Grövelsjöns turist- 
förening, Fjätervålen och Idre Fjäll.

– Det skapades ett förtroende och i takt 
med att våra ekonomiska förutsättningar 
stärktes fick vi en trovärdighet. Samtidigt 
var det viktigt att vi alla sträckte ut han-
den till varandra, säger Torbjörn Wallin 
och fortsätter:

– Det skulle vara roligt om vi i fram-
tiden kunde bygga ihop oss med Idre 
Fjäll. Det finns förutsättningar och i det 
sammanhanget vill jag poängtera att Idre 
Fjäll har en bra ledning som är bra att 
samarbete med.

Snart öppnar Idre Himmelfjäll. Är 
det då dags för dig att gå vidare 
till nya utmaningar?
– Nej, jag brukar vara kvar med sam-
ma uppdrag i cirka tio år. Jag har därför 
några år kvar och här finns mycket kvar 
att göra med bland annat infrastruk-
turen, liftsystemen och snart börjar vi  
bygga en restaurang.

Fakta/Torbjörn Wallin
Gör: VD Idre Himmelfjäll.
Ålder: 54.
Bor: Älvdalen.
Familj: En son på sex år.
Fritidsintresse: Motorintresserad.  
Arrangerar bland annat Musik &  
Motor Festivalen i Älvdalen. Gillar 
också jakt och motion.
Om du ska tapetsera hemma.  
Anlitar du hjälp eller gör det själv?  
”Då anlitar jag hjälp.”


