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Flytspackel
– en lönande
tjänst från
Miljönären

Stor fönsterrenovering
i gammal skola

Vår tid är nu – en
spännande kampanj
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Vi klarar krisen
med historisk
långsiktighet
I år fyller Miljönären 70 år.
Ett klassiskt företag, som
från början hette Olle
Lindfeldts Måleri.
Vi hade också börjat med
planeringen av firandet,
men så hände något...
I dag är Miljönären en koncern
och mycket mer än enbart ett
måleri. Nu består verksamheten
av, det vi inom branschen kallar,
ytskikt. Breddningen av verksamheten har faktiskt skett under de
sista tio åren av vårt ägarskap.
I augusti 2004, gjorde vi (Klas
Hedlund och Andreas Söderqvist)
vår största affär och satsning någonsin. Vi köpte anfadern till det
som idag är Miljönären. En verksamhet som i snitt vuxit med
drygt cirka tio procent per år.
Vi minns fortfarande känslan
när vi skrev under köpeavtalet
och skulle ta över ett företag.
Det var en känsla av stolthet,
men också en god portion ovisshet. Eller som man kanske säger
– ”skräckblandad förtjusning”.
Vår resa har präglats av långsiktighet och noggrann planering
mot tydliga mål. Visst vi har haft
gropar i vägen, men de har varit
inom vår kontroll – även om det
ibland varit tufft.
Det som händer nu har vi, och
ingen annan, varit med om tidigare. Vi har upplevt finanskrisen,
men Corona-krisen är värre. Det
som händer nu är exceptionellt.
Alla våra beslut för att hantera detta ligger utanför koncernens sfär.
Det är bara att förhålla oss till det.
Hur detta slutar vet ingen. Men
vår bedömning är att vi borde
kunna dra nytta av vår historiska
långsiktighet. Ni ska veta att vi
gör i allt i vår makt för att vi ska
komma ut genom detta med bibehållen marknadsposition.
Vi vill avsluta den här texten
med att tacka för den lojalitet
som vi upplever hos er anställda.
Tillsammans ska vi ta oss igenom
det. Stort tack!

Miljönärens arbetslag lägger ut flytspackel i det omsorgsboende
som byggs i Falun. De har en unik kunskap inom detta område.

Flytspackling utan misstag

– bland annat på ”Slottet” i Falun
Många känner sig kallade att erbjuda
flytspackling. Få kan erbjuda samma
kvalité och leveranssäkerhet som
Miljönären Golv AB.
En kunskap som ger ekonomiska
fördelar för kunderna.
Nu täcker Miljönären 4 500 kvadratmeter flytspackel, fördelat på fem
våningar, i det omsorgsboende, kallat
”Slottet”, som byggs i Falun.

D

et är viktigt att uppdragsgivaren
kan lita på att vi gör rätt direkt. Annars blir det kostsamt, säger Bengt
Eriksson, som i många år drev verksamheten
inom ramen för sitt företag Beca Golv & Plattsättning. Ett namn som i drygt 20 år var ett
begrepp inom branschen för flytspackel och
kakling i Mellansverige.
Störst
Sedan ett år tillbaka drivs verksamheten inom
ramen för Miljönären Golv AB och framgångssagan fortsätter. Bengt Eriksson berättar att
omfattningen vuxit till rekordnivåer.
En verksamhet som sker delvis i egenskap
av certifierad underleverantör till företaget
TM progress som tillverkar själva flytspacklet.
Noterbart är att Miljönärens tjänster upphandlas oftast och vanligtvis direkt utav byggaren.
– I dag har vi störst kapacitet i branschen i
den här delen av landet.

Bengt Eriksson har stor erfarenhet inom golv,
flytspackel samt kakel och klinker

Klas Hedlund
Andreas Söderqvist
Styrelseordförande Koncern-VD
Ägare
Ägare

Men det viktigaste för oss är att göra ett bra jobb
utan misstag, perfekt kvalitet och tillgodose
kundens önskan om leveranssäkerhet säger
Bengt Eriksson.
Stora siffror
Det är imponerande siffror när Bengt Eriksson
beskriver uppdraget för bygget av omsorgsboendet i Falun. En fastighet som bland annat
kommer att innehålla 60 lägenheter.
– Vi kommer att täcka 4 500 kvadratmeter med totalt 400 till 500 ton flytspackel.
Inom rimliga och arbetsmiljömässiga gränser klarar vi av att lägga 82 ton en vanlig
arbetsdag.
Då ska vi komma ihåg att ett arbetslag under
en dag brukar bestå av vanligtvis fyra till fem
medarbetare som hanterar alla redskap samt
slang med flytspacklet som pumpas ut från en
specialgjord pumpbil.
– Vi kan normalt lägga ut cirka 2 000-3 000
ton per år, inklusive för- och efterarbeten, vilket vi troligen kommer att slå detta år 2020,
säger Bengt Eriksson.
Byggpartner i Dalarna AB är uppdragsgivaren för Miljönären och platschefen heter Alf
Hedlund. Han är tydlig med vad som önskas av
en underleverantör som Miljönären:
– Det ska kunna gå att prata med varandra
och ha en bra dialog under arbetet.
Dessutom är det bra att Bengt Eriksson och
hans gäng är självgående, erfarna och följer
byggbranschens krav.

Så här enkelt är det att se filmen om
flytspacklingen i samband med bygget av
omsorgsboendet i Falun
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!

Intresset för
detta kulturuppdrag
går i arv!”

Viktiga roller
för Olle Eriksson

Det gäller att vara försiktig när man lyfter loss fönstren som ska renoveras.

Stor fönsterrenovering
av Slätbergs byskola
Renovera 58 fönster med dubbelbågar och måla med linoljefärg!
Det var förutsättningarna när
Miljönären inledde ett kulturuppdrag utanför Orsa – där den äldre
generationen inspirerar de yngre
medarbetarna.

D

et handlar om en stor fönsterrenovering av Slättbergs gamla
folkskola utanför Orsa. En kulturfastighet, som ägs av Slättbergs bystugeförening, som också är Miljönärens
uppdragsgivare. Här har också länsstyrelsen gått in med pengar för att bevara fastigheten för framtiden.
Ett led i det arbetet är att renovera 58
dubbelfönster, vilket alltså blir dubbelt så
många fönsterbågar.
Utmaningen
Den stora utmaningen har varit målningen med linoljefärg, precis så som
det skedde förr i tiden. Alla målerier har
inte kunskapen att använda linjeoljefärg,
men det fixar Miljönären.
Tommy Olsson, som är en av de äldre
målarna inom Miljönären, berättar att
han lärde sig att måla med linoljefärg på
gymnasieskolan i Haraldsbo, Falun, 1971.
– Linoljefärgen tar två dygn att torka.
Just den detaljen är extra viktig att tänka på
under arbetets gång, säger Tommy Olsson.
Hans kollega, Krister Källbäck, betonar
vikten av att hantera fönstren på rätt sätt
så att inget går fel.
– Det är lite speciellt att plocka ner
fönstren eftersom de kan sitta fast ordent-

ligt. Därefter gäller det att skrapa bort
gammalt kitt på rätt sätt så att inte själva
fönstren spricker. Detta är ett jobb man
inte gör varje dag.
Yngre intresserade
Daniel Tømmervold, som är projektledare
för Miljönärens måleri i Mora, berättar
att inför arbetet skickades färger i väg till
laboratorium för att sedan kunna skapa
ny färg som skänker exakt samma känsla
som när fastigheten var i nyskick.
Detta är också ett exempel på när den
äldre generationen inom Miljönären lär
upp nästa generation.
– Vi har märkt att flera målare inom
den yngre generationen varit på hugget och frågat om de får hjälpa till i
Slättberg. Det finns ett intresse för detta kulturuppdrag som går i arv, säger
Daniel Tømmervold.

Tommy Olsson och Krister Källbäck
använder skolsalen som ”renoveringsverkstad” för fönstren.

Miljönären förstärker marknadsarbetet och stärker
organisationen som säkerställer att projekten utförs
inom överenskommen tid.
Därför engageras Olle
Eriksson inom dessa verksamhetsområden.
– Detta är viktiga delar som måste
fungera om verksamheten ska
fungera och utvecklas i framtiden,
säger Olle Eriksson, som de senaste drygt sex åren varit uppskattad
projektledare på Miljönärens kontor i Ludvika.
Olle Eriksson kommer bland
annat att bli ansvarig för Miljönärens resurs, som är den del inom
organisationen som säkerställer
resurser så att de olika uppdragen
blir klara i tid.
Dessutom kommer Olle Eriksson
att arbeta med marknadsavdelningen.
– Där är det viktigt att stärka
oss på marknaden där det bland
annat handlar om tjänster som
målning av plåttak och betongtegeltak. Dessutom vill vi sprida
information om fördelarna med
funktionsfärger som exempelvis
motverkar kondens eller innebär brandskydd.

Taksatsning
Det är många tak i Mellansverige
som skulle må bra av en behandling.
Därför har Miljönären ett spännande koncept som erbjuder olika
former av anpassad takvård.
– Vi vill informera marknaden
om att man kan förlänga livslängden på taken med 15 till 25 år, bara
man behandlar dem rätt. Detta kan
vara en mycket värdefull investering för fastighetsägarna, säger Olle
Eriksson på Miljönären.
Det som Miljönären främst kan erbjuda, inom det här området, är målning av plåttak och betongtegeltak.
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”Roligt att vara en del av framgången”
Våren 2016 gick Eva Martinsson in som ledamot i Miljönärens koncernstyrelse. Det
skedde samtidigt som bolaget gick in i en ny, spännande fas. Och den vägen man har
slagit in på känns stabil, menar Eva Martinsson som ser ljust på Miljönärens framtid.
Eva Martinsson arbetar sedan
fem år tillbaka på företaget
CTEK, som tillverkar batteriladdare och laddstolpar till
olika fordon. Där sitter hon i
koncernledningen som ansvarig för HR, IT och global support. I halva hennes yrkesliv
har hon arbetat med IT, men
även med HR, ledarskap och
kommunikation på olika företag och som egen konsult.
– Jag har ingen rak linje i
mitt yrkesliv, utan jag tycker
om att göra olika saker. Och

det känns bra att den breda
erfarenheten jag har samlat
på mig under åren kommer
till nytta i ett bolag som Miljönären, säger Eva Martinsson
och fortsätter:
– Miljönären är ett härligt
gäng, och det ger mig energi
att vara med i styrelsen. Det
är också väldigt givande när
man ser att det vi har arbetat
med börjar ge resultat, både i
ekonomin och bland personalen. Det är roligt att känna att
jag är en del av det.

En av de största utmaningarna för hela koncernens verksamhet är kompetensfrågan,
menar Eva Martinsson.
– Vi pratar ofta om utmaningen att hitta rätt kompetens. Många har gått i pension
och idag utbildas för få. Det
gäller att nå ungdomar och
få upp deras ögon för branschen. Vi diskuterar även vilket ansvar vi har i den frågan:
hur kan vi som stort företag
se till att fler vill jobba i den
här branschen?

Fakta /
Eva Martinsson
Ålder: 51.
Bor: Falun.
Familj: Två barn, 19 och
23 år.
Fritidsintressen: Passionen body combat, löpning,
längdskidåkning samt
skog och fjäll.

Daniel Larsson tar över i Karlstad Mikael Hedin leder
Det blir vaktombyte på Miljönären Lebe Golv i Karlstad. verksamheten i Ludvika
Benny Flodin går i pension och Daniel Larsson ersätter
honom som projektledare för området Golv samt kakel
och klinker. Efterträdaren har hög målsättning:
– Jag vill inte vara sämre än Benny, säger han ödmjukt.

Mikael Hedin gör comeback i Miljönären och ska leda
verksamheten i Ludvika.
– Nu är det bra fart i Ludvika. Det känns riktigt spännande, säger Mikael Hedin.

Daniel Larsson är en 40-åring
som varit målare i 22 år. Nu
byter han bransch och ska leda
den framgångsrika verksamheten inom golv samt kakel
och klinker i Karlstad.
– Jag blev tillfrågad och såg
att det var en chans till utveckling, säger Daniel Larsson som
under ett år haft en process där
han växlat om från målare, till
det nya uppdraget.
Det var varit ett lärorikt år
med helt ny kunskap.

Han har varit målare i 20 år
och kom till Miljönären på
1990-talet, där han bland annat arbetade som arbetsledare
i Borlänge i nio år.
Under de senaste åren har
han haft en yrkesturné där
han arbetat inom flera olika
branscher, men för en tid sedan blev tjänsten som verksamhetsledare i Ludvika ledig,
sedan Olle Eriksson flyttat till
huvudkontoret i Borlänge.
Mikael Hedin fick tjänsten
och nu börjar han sätta sin
prägel på verksamheten på
Ludvikakontoret, som består av
tolv målare och två golvläggare.
– Jag vill att verksamheten
präglas av ordning och reda.
Det ska vara en skön stämning
och högt i tak, säger Mikael
Hedin och fortsätter:
– Dessutom är det viktigt att
vi är lyhörda mot våra kunder
samt är på hugget och erbjuder
en bra service.
Mikael Hedin noterar att
det är bra fart på marknaden
i Ludvika. Det har kommit den
del förfrågningar på utvändiga
uppdrag under sommarhalvåret, vilket är ovanligt tidigt på
säsongen.
– Dessutom är kunder som
exempelvis Ludvikahem på

Struktur
– På flera sätt är det stor skillnad att leda måleri jämfört
med golv. Varje uppdrag går
snabbare inom golvsidan,
därför gäller det hela tiden ha
en bra struktur och planering
på uppdragen, menar Daniel
Larsson.
Den sista mars avslutar
Benny Flodin sitt yrkesliv och
Daniel Larsson går från att
verka vid sidan av sin företrädare till att ensam leda golvverksamheten.
– Benny Flodin har varit
riktigt duktig och är mannen
bakom en bra golvutveckling
i Karlstad.
Jag har lärt mig mycket
genom honom och vill nu

inte vara sämre än Benny,
säger Daniel Larsson, som
under hösten och vintern
ägnat mycket tid åt att etablera och förvalta nya kontakter i Karlstad.
Läromästaren Benny Flodin
tror på sin efterträdare:
– Det har varit en utmaning
för Daniel att lära sig verksamheten eftersom han kommer
från måleriet. Men det kommer säkert att gå bra för honom. Han är läraktig.

Fakta /
Daniel Larsson
Ålder: 40 år.
Bor: Karlstad.
Familj: Sambo och en son.
Fritidsintressen: Fotboll
och då vara ledare i sonens
fotbollslag. Gillar också att
renovera i egna bostaden.

hugget. Allt detta sammantaget är bra signaler, menar
Mikael Hedin.
Varför ska man anlita
Miljönären?
– Vi utför våra uppdrag med
kvalité, bra service och dessutom kan vi erbjuda helhetspaket med måleri, golv, fönsterrenovering, tak samt kakel
och klinker. Det uppskattas av
kunderna, svarar den nye projektledaren i Ludvika.

Fakta /
Mikael Hedin
Ålder: 54 år.
Bor: Borlänge.
Familj: Fru och fyra barn.
Fritidsintressen: Mycket
sportintresserad. Gillar att
själv spela badminton.
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Lappingslapp – del av nya kampanjen.

”Vår tid är nu”
– kampanjen som
väcker vårkänslor

När siste åkaren gick i mål i
Vasaloppet sjösatte Miljönären
den nya kampanjen ”Vår tid
är nu”.
Det handlar om vårkänslor och
många börjar på allvar planera för
utvändig renovering av sina fastigheter. I det sammanhanget blir
”Vår tid är nu” extra välkommet.
Efter vinterhalvåret brukar familjer
och andra fastighetsägare upptäcka utvändiga behov av underhåll som målning, fasadputsning, takmålning och
fönsterrenovering.
– Samtidigt vet vi att många drar sig
för det jobbet. Det kan gå så långt att
renoveringen inte blir av och fastigheten börjar förfalla. Då är det bra att
Miljönären kan erbjuda tjänsterna i
den här kampanjen, säger Klas Kallur,
som är en av personerna bakom kampanjen, och fortsätter:
– Den viktigaste kampanjsignalen
är att det inte behöver vara jobbigt att
skapa en snygg utvändig miljö på sin
bostad eller sommarstuga. Miljönären
kan göra jobbet samtidigt som familjen får tid att ägna sig åt varandra. Det
kan bli exempelvis mer tid för grillning
och barnens aktiviteter och mindre
fokus på att måla om huset.
Tidiga förfrågningar
Kampanjen ”Vår tid är nu” kryddas med
ett erbjudande om ett presentkort
på Ica.
– Just detta blev mycket populärt i
Miljönärens senaste kampanj. Alla behöver mat. Därför erbjuder vi på nytt
ett laddat presentkort på Ica, berättar
Klas Kallur.
Lars Engström, projektledare på
Miljönären i Falun, säger också att i år
är det många privatpersoner, som
ovanligt tidigt, kontaktat Miljönären
om hjälp med utvändig renovering av
sina hus:
– Vi tror att orsaken är den milda
vintern som fått många att se över sina
hus tidigare på säsongen än normalt.

”Miljönärens” första arbetslag från 1940-talet.

70 år med Miljönären
Den 30 maj 1950 utfördes det första jobbet under namnet Lindfeldts
Måleri, som i dag heter Miljönären.
Därför firar nu Miljönären 70-årsjubileum. Ett firande som kommer
att pågå under hela 2020 och kommer att ta sig olika uttryck under
det kommande året.
– Vi slår vakt om vår historia eftersom den är viktig för vår satsning mot framtiden, säger Klas Hedlund och Andreas Söderkvist, som äger Miljönären.
Här kommer vi i korthet att berätta om hur allting började.
I kommande nummer av Färgtrycket under 2020 beskriver vi sedan processen
mot ett modernt ytskiktsföretag som i flera fall är unikt för Sverige. Vi ska också
berätta om framtidens Miljönären.

Här är nedslag i Miljönärens historia:
1944: Olle Lindfeldt startar verksamheten genom att måla ett nybygge i Ludvika, fast i en annan uppdragsgivares namn.
1950-talet: Olle Lindfeldt grundar formellt företaget Lindfeldts
Måleri och finns med som en viktig aktör på marknaden när det nya
Sverige formas och byggs efter kriget. Under detta decennium var
Lindfeldts Måleri först i Sverige med att använda målarroller.
1960-talet: Lindfeldts Måleri har ett 60-tal medarbetare. Lindfeldts
Måleri flyttar huvudkontoret från Ludvika till Borlänge (1969).
1970-talet: Grundaren Olle Lindfeldt lämnar över till Conny
Lindfeldt, Roland Bojfeldt och Olle Holmgren (1976). Efter en tid
drog sig Conny Lindfeldt tillbaka.
1980-talet: Lindfeldts Måleri får namnet Miljönären. Redan då
fanns ett aktivt miljötänkande. Bengt Petters anställs som VD
på Miljönären (1985).
1990-talet: Miljönären säljs till Timblads Måleri (JM Bygg) i
Stockholm. Bengt Petters köper Miljönären 1999 och börjar stärka
företaget inför framtiden. Klas Hedlund rekryteras till Miljönären.
2000-talet: Miljönären etablerar sig i Karlstad (2004). Andreas
Söderkvist och Klas Hedlund köper Miljönären (2005). Miljönären
etablerar sig i Mora (2008) och flyttar in i nuvarande huvudkontoret
i Borlänge (2009).
2010-talet: Miljönären etablerar sig i Örebro (2012). Under detta
decennium förvärvar Miljönären flera bolag. Men framför allt
utvecklas Miljönären från att ha varit ett traditionellt måleri till att
bli en koncern som erbjuder ytskikt inom måleri, golv, fönster samt
kakel och klinker. Hur den utvecklingen gick till kan ni läsa om i
nästa nummer av Färgtrycket som kommer ut i juni 2020.
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Tommy Höglund, sportchef för Vasaloppet:

“Vi jobbade oerhört hårt”
Inom skidkretsar är de hjältar! Spårgänget, under ledning av Tommy
Höglund, som räddade Vasaloppsveckan trots att det i princip inte
fanns någon snö ute i skogen.
– Man måste hela tiden vara
positiv, säger Vasaloppets sportchef,
Tommy Höglund, och berättar om
sin drivkraft och vilka tips han
ger till den nya generationen
huvudfunktionärer i Vasaloppet.

U

nder de sista veckorna i februari
var det ofta regn, blåst och plusgrader i norra Dalarna. Flera
gånger kunde vi se Tommy Höglund berätta i nyhetssändningarna om kampen
för att rädda Vasaloppsveckan.
– Det var väldigt vanskligt ett tag. Vi var
då många som jobbade stenhårt och det
var jag som råkade fatta besluten och blev
symbolen för arbetet. Men det var inte
jag som var uppe på nätterna och sågade
isrännor med motorsåg eller körde pistmaskiner. Många gjorde ett jättejobb.
Det var uppskattningsvis ett hundratal
frivilliga som jobbade med banorna. Det
handlade om allt från att lägga ut snön till
att rensa spåren från stenar, gräs och skräp.
Tommy Höglund, vad driver dig till
att göra den här arbetsinsatsen?
– Det är svårt att svara på. Jag skulle tro
att det är en form av tävlingsinstinkt att
göra det så bra som möjligt. Man vill ju

I arbetet med att rädda Vasaloppsveckan var sportchefen Tommy Höglund alltid
uppkopplad – både i telefon och i kontakter med media. Foto:Ulf Palm/Vasaloppet.

att 58 000 startande skidåkare ska få en så
positiv upplevelse som möjligt.
Hur reagerade styrelsen och övriga
Vasaloppsledningen över denna
massiva arbetsinsats?
– Vi informerade tydligt styrelsen om att
detta kostar pengar, men vi fick hela tiden glada hejarop. Visst, någonstans går
väl gränsen för vad som är rimligt, men
nu kom vi inte fram till den gränsen även
om det ekonomiska resultatet för årets
Vasalopp inte blir det bästa.
Du leder en organisation som till
stor del består av volontärer. Vad
krävs för att inspirera en sådan

Fakta / Tommy Höglund
Ålder: 58.
Bor: Mora.
Familj: Sambo och två vuxna barn.
Bakgrund: Aktiv skidskytt i landslaget.
Blev sedan tränare på gymnasie- och landslagsnivå. Har även internationella ledaruppdrag inom skidskyttet.
Vasaloppet: Började jobba inom Vasaloppet med olika ansvarsuppgifter år 2000.
Blev sportchef 2008 och har fortfarande
det uppdraget.
Fritidsintressen: Motionera, men då ute i

naturen. Jobbar gärna med hus och trädgård.
Om ni ska tapetsera eller måla om hemma. Anlitar ni hjälp eller gör ni det själv?
Om det bara handlar om att tapetsera en
vägg så gör jag det själv. Men handlar det
om finlir får proffsen ta det.

grupp i den situationen?
– Man måste vara positiv och finnas
tillgänglig. Alla ska kunna få kontakt
med ledaren när de har behov av det.
Mitt ledarskap präglas av att jag litar på
människor tills de bevisar motsatsen.
Du har sambo och barn som vill
att en vardag ska fungera. Hur
fungerar privatlivet före och under
Vasaloppsveckan?
– Då lever jag hemma, som om jag bodde
på ett hotell. Min sambo Kerstin tar ansvar för att det finns mat i kylskåpet och
jag kommer till ett dukat bord. Det är jag
väldigt tacksam för.
– Jag brukar ge ett viktigt råd till yngre
kollegor: Åk och handla innan loppen. Räkna inte med att kunna skjutsa barnen till
förskola eller skolan under Vasaloppsveckan. Annars blir det bara panik och det är
inte bra för de som finns i er närhet.
Vad fick ni för reaktioner från deltagarna efter veckan?
– Många har varit imponerade och vi ska
vara stolta och nöjda. Men på sikt är det
inte hållbart ur flera aspekter att jobba
på detta sättet. Det är inte ekonomiskt
hållbart, inte arbetsmiljömässigt och vi
måste tänka miljömässigt hållbart. Därför gäller det att planera för hur vi på ett
bra sätt kan arrangera framtida Vasalopp
när det är dåligt med snö.

