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Triss i ytskikt
Måleri, golv och 
flytspackling lyfte 
byggprojekt i Borlänge



Augusti 1974: Mats Gatu, 16, gör sitt 
första arbetspass för Miljönären, som 
då hette Lindfeldts måleri.
Juni 2020: Mats Gatu, snart 62, målar 94 
nyproducerade lägenheter i Borlänge. 
Han har gjort 46 år på Miljönären.

– Jag har hela tiden trivts bra på före-
taget och jag håller nog på några år till 
– om kroppen orkar, säger han.

ats Gatu är ett aktat namn på Miljö-
nären. Många känner respekt inför 
hans erfarenhet och förmåga att hela 

tiden hålla kroppen i trim och hänga med i 
arbetstempot.

– Visst, jag har fått en del reservdelar (ny 
höft och nytt knä). Men det känns ändå som 
att kroppen hänger med. Det beror på att 

jag hela tiden varit noga med att motionera. 
Många gånger har jag varit fysiskt trött efter 
jobbet, men har alltid varit noga med motio-
nen utanför arbetstiden. Det är ett råd som jag 
gärna delar med mig till de yngre målarna.

Måleri i arv
Mats Gatu växte upp i Grycksbo, utanför Falun. 
Hans far var målare liksom hans farfar och tre 
farbröder. Dessutom var hans bror målare, men 
han började senare på Grycksbo pappersbruk. 

Det kan tyckas vara självklart att även Mats 
Gatu skulle föra måleriarvet vidare. Men han val-
de El- och byggprogrammet på yrkesgymnasiet.

– Men sommaren 1974, efter att ha slutat 
grundskolan, fick jag följa med pappa på job-
bet. Det gjorde att jag ändrade mig, berättar 
Mats Gatu.

Vi lär av 
varandra

Andreas Söderqvist
Koncern-VD 
Ägare 

Färgtrycket Nummer 2 2020

Mats Gatus råd efter 46 år på Miljönären:

– Var noga med  
motionen efter arbetet

Nu har framtidstron återvänt 
och vi har klarat oss bra under 
den pågående krisen och vi 
hoppas att utvecklingen fortsät-
ter mer mot det normala.

Miljönären är idag en 
ytskiktskoncern. Det senaste 
årtiondet har vi utvecklats från 
att vara en målerikoncern till 
att omfatta även golv, kakel 
och klinker, golvavjämningar 
och industribeläggningar.

På senare tid har vi allt 
fler entreprenader där vi är 
inblandade med flera av våra 
verksamheter. Vårt mål är att 
kunna erbjuda en helhets-
lösning där vi sköter samord-
ningen internt och bidrar till 
en effektiv produktion som 
underlättar arbetet för bestäl-
larsidan. Vi har organisationen 
och rutinerna.

De främsta fördelarna ska vara:
• Effektiv produktion som  
    bidrar till att tidplaner hålls. 
• Minimerar ”felkostnader” i  
    produktionen.
• Engagemang hos personalen. 
• Underlättar arbetet för våra  
    kunder.

Vi har en samlad erfarenhets-
återföring efter varje utförd 
entreprenad när flera av våra 
verksamheter är inblandade 
och vi tar tacksamt emot en 
konstruktiv feedback från våra 
samarbetspartners. Det utveck-
lar vårt förbättringsarbete.

Nu hoppas vi på en lång och 
skön sommar och att 

alla får vara friska 
och krya.

Trevlig  
sommar!

Mats Gatu framför nybyggnationen av 94 lägenheter vid Studievägen i Borlänge.

M

Sommaren har kommit 
och våra verksamheter går 
på högvarv då utvändiga 
säsongen startar.

Efter att coronakrisen 
tog fart i mars månad, med 
ovissheten om framtiden, 
kan vi nu fokusera på att 
planera och utföra kom-
mande arbeten.



Miljönärens Klas Hedlund tackar 
Dan Hedlund på Dalareklam för 
stripningen av Miljönärens nya 
servicebilar. 

Han upptäckte måleriyrket och från au-
gusti 1974 har Mats Gatu varit målare 
på Miljönären, som då hette Lindfeldts 
måleri. Hans första uppdrag var att måla 
en lägenhet vid Cityhuset, som ligger på 
Åsgatan i Falun.

I början bildade han ett arbetslag till-
sammans med pappa Göte, sin farbror Åke 
och sin kusin Göran. De var ett duktigt 
team som gick från uppdrag till uppdrag. 
Mats Gatu blev upplärd från grunden, vil-
ket han har haft stor nytta av i dag.

– Man lärde sig bland annat att lägga 
upp jobbet och göra sakerna i rätt ord-
ning. Den kunskapen gäller fortfarande.

Då och nu
Mats Gatu säger att det inte är så stor 
skillnad i hantverket att vara målare då 
jämfört med i dag. De vattenbaserade 
färgerna hade kommit när han började, 
vilket Mats Gatu tycker är skönt. Han har 
hört historierna, från generationen inn-
an honom, hur det var att arbeta med 
dåtidens färger. Det var inga roliga berät-
telser.

– När jag började var man inte lika 
rädd om kroppen, som fallet är i dag. Nu 
tänker man mer på ergonomin, vilket är 
en bra utveckling, säger Mats Gatu och 
fortsätter:

– Den stora skillnaden i jobbet är an-
nars de nya tekniska utrustningarna. 
Färgsprutorna är ett exempel. Slipmaski-

Miljönären  
syns ännu mer 
på vägarna
Nu ska Miljönären synas 
ännu mer på gator och torg. 
I vår har det skett leverans 
av en ny generation service-
bilar med ny stripning som 
ska väcka uppmärksamhet i 
samhället.

– Dessa servicebilar är ett bra skylt-
fönster för oss. Många kommente-
rar att man ser dem överallt. Där-
för är den här investeringen viktig, 
säger Klas Hedlund på Miljönären.

Servicebilarna har genom åren 
blivit ett välbekant inslag där Mil-
jönären finns i Mellansverige. Den 
senaste tiden har det förekommit 
tre varianter av stripningen på bi-
larna, men nu ska det bli mer ord-
ning och reda med lika utseende 
på alla bilarna.

– Detta är ett viktigt led i vårt 
arbete med att hela tiden uppda-
tera vårt profilprogram, berättar 
Klas Hedlund.

Den första leveransen omfattar 
ett 30-tal bilar. Genom en upp-
handling blev det klart att Miljö-
nären gjorde bilaffären med Bil-
metro i Borlänge och Dalareklam 
gjorde själva stripningen med den 
nya fräscha layouten.

– Det kanske finns en funde-
ring kring varför detta sker mitt 
under coronakrisen. Men faktum 
är att beslutet om denna investe-
ring, samt upphandling och pro-
cessens inledning, skedde innan 
coronakrisen. Nu kan vi konsta-
tera att bilarna blev riktigt fina, 
vilket är bra eftersom detta är ett 
viktigt inslag i vår marknadsfö-
ring, menar Klas Hedlund.

• Banverkets (idag Trafikverkets)  
   höga fastighet i centrala Borlänge.

• Nya vårdblocket på lasarettet i Falun.

• Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge.

• Ikea i Borlänge.

Fakta / Mats Gatu
Gör: Målare på Miljönären sedan 46 år.
Ålder: 62 år. Bor: Falun.
Familj: Fru, två barn och tre barnbarn.
Fritidsintressen: Fixa på egna huset. 
Motion genom promenader och gym. 
Tittar gärna när IBF Falun spelar 
innebandy.

nen med dammsugare är en annan. Det 
är så bra att man slipper allt dammande.

Nya yrkesgrupper
Efter 46 år inom Miljönären har han kun-
nat följa hur företaget utvecklats från att 
vara ett måleri till att bli en koncern som 
erbjuder flera ytskikt, som måleri, golv, 
kakel och klinker, samt fönsterrenovering:

– Det är en spännande utveckling. För 
mig personligen har det varit trevligt att 
få nya kollegor inom andra yrkesgrupper, 
säger Mats Gatu.

Det är intressant att prata målerifram-
tid med Mats Gatu och han vill fortsätta 
några år till.

– Ja, i alla fall tills jag blir 65 – om 
kroppen håller, säger han.

Då har du jobbat 49 år på Miljönären. 
Finns tanken att hålla ut ett år till så du 
passerar 50 år?

Mats Gatu skrattar och svarar:
– Man ska aldrig säga aldrig. 

Stolta projekt
Under åren på Miljönären har Mats 
Gatu bidragit till att göra bostäder, 
kontor och andra offentliga lokaler 
så mycket trivsammare för så många 
människor. Här nämner han fyra upp-
drag han är lite extra stolt över: 



Daniel Knapp, platschef på ByggPartner.

Bra rutiner för samarbete och 
planering. Det är grunden för att 
Miljönärens paket, av ytskikt i 
samma entreprenad, ska lyckas.

– Det gäller för oss att skapa bra 
rutiner som förenklar arbetet för 
byggaren, säger Joakim Martins-
son, projektledare för golv på 
Miljönären.

Att erbjuda en pakettjänst med måleri, 
golv och flytspackling, som är fallet vid 
bygget av 94 lägenheter vid Studievägen 
i Borlänge, är ett första steg. 

Lösningen är att dessa verksamheter 
kombineras med en helhetslösning som 
består av noggrann planering.

– Tidigare har man sprungit till huvu-
dentreprenörens platschef på bygget om 
problem har uppstått. Nu löser vi proble-
men själva och ser till att vår del av ar-
betet flyter på, säger Joakim Martinsson.

Hans kollega Bengt Eriksson håller 
med:

– Vi har mycket lättare att kommuni-
cera och samordna mellan oss. Nu kan vi 
ta problemen direkt när de kommer och 
lösa dem på plats.

Tre ytskikt
I det här byggprojektet, där Tunabyggen 
är beställare och ByggPartner är huvu-
dentreprenör, ansvarar Miljönären för 
tre delar av ytskiktet. Flytspackling med 
Bengt Eriksson som ansvarig, måleri 
med Mattias Johansson som ansvarig 
och golv med Joakim Martinsson som 
ansvarig.

Mattias Johansson berättar att nyck-
eln till framgång är de samordnings-
möten som de tre ytskiktsansvariga har 
med jämna mellanrum.

– Då planerar vi i detalj hur vi lägger 
upp arbetet mellan varandra. Vi skapar 

Entreprenören om 
Miljönärens paketleverans:

”En skön
känsla”

Färgtrycket Nummer 2 2020

Inför byggstarten av 94 lägenheter, 
vid Studievägen i Borlänge, blev 
det klart att Miljönären skulle 
leverera tre ytskiktstjänster i sam-
ma paket.

– Det var en skön känsla att veta att den-
na del av projektet blir som en helhet, 
säger platschef Daniel Knapp från Bygg-
Partner.

Först kommer flytspacklarna. Därefter 
börjar målarna sitt jobb för att lämna 
över till golvläggarna. Alla representerar 
Miljönären. Daniel Knapp berättar att 
det är ytterst ovanligt att en och samma 
underleverantör kan erbjuda tre sådana 
tjänster samtidigt.

– Jag har inte varit med om detta un-
der de tio år som jag arbetat som plats-
chef. Det är väldigt fördelaktigt eftersom 
konceptet ger en bättre helhet och sam-
ordning från samma företag.

– Förra veckan uppkom en del problem 
som jag tänkte ta upp med dem på ett sam-
ordningsmöte. Det visade sig att de redan 
hade löst problemet tillsammans inför 
mötet. Det är tacksamt. Jag vill att det ska 
finnas engagemang hos våra underentre-
prenörer. Det är en väldigt viktig del som 
underlättar min roll som platschef.

– Genom det här konceptet, som Miljö-
nären erbjuder, känner jag att de är mer 
engagerade och har ett eget driv i arbetet. 
Det är bra, menar Daniel Knapp.

Han noterar också att det sker ett bra 
hänsynstagande i överlämningarna mel-
lan Miljönärens yrkesgrupper. 

– Man stör inte och skitar inte ner för 
varandra. Det är också en fördel för att 
bygget ska flyta på bra, menar Daniel 
Knapp och ger Miljönären ett viktigt råd:

– Det är viktigt att Miljönären är noga 
med den interna planeringen så att de 
kan sköta alla deras projekt på ett bra sätt. 

Fakta / Studievägen
Uppdrag: Bygga 94 lägenheter i två 
fastigheter på Studievägen i Borlänge.
Uppdragsgivare: Tunabyggen.
Huvudentreprenör: ByggPartner
Miljönärens roll: Levererar måleri, 
golv och flytspackling.
Inflyttning: Mars 2021.

en arbetsplan för hur vi tidsmässigt 
anpassar oss till varandra. Det är vik-
tigt att huvudentreprenören, i det 
här fallet ByggPartner, kan lita på att 
vårt schema fungerar, säger Mattias 
Johansson.

Ta hänsyn
Han lyfter fram den fördelen att samt-
liga arbetare i projektet är arbetskam-
rater, även om de representerar olika 
yrkesgrupper. 

– Vi träffas ju regelbundet i fika-
rum, på kontoret och på arbetsplat-
serna, säger Mattias Johansson och 
fortsätter:

– Här är det viktigt att vi är rädda 
om varandra. Vi ska vara aktsamma 
om varandras ytskikt och när vi läm-
nar över till nästa bör det vara rent 
och snyggt. Då blir detta en positiv 
dubbeleffekt att anlita flera ytskikt 
från Miljönären.

Normalt är det flytspacklarna som 
gör sitt jobb först, därefter kommer 
målarna som lämnar över till golvläg-
garna.

– Här på Studievägen har det fung-
erat bra. Den stora utmaningen har 
under våren varit leveranserna från 
Europa. Det är coronas fel, men nu 
börjar det lätta även där, berättar Joa-
kim Martinsson.

Samordning 
är framgången

Målare, golvläggare och flytspacklare i samma entreprenad i Miljönärens paketlösning.



Färgtrycket Nummer 2 2020

Miljönärens utomhussäsong har kommit i gång, vilket innebär en bra comeback för verksamheten 
efter den jobbiga coronavåren.

Klas Hedlund, styrelseordförande.

Det var meningen att 
2020 skulle bli ett trev-
ligt 70-årsjubileum för 
Miljönären.

Men det kan istället 
bli ett 71-årsjubileum.

– Det skulle bli ett annor-
lunda och minnesvärt 
jubileumsår, säger Klas 
Hedlund, som är jubi-
leumsansvarig på Miljö-
nären.

Det är naturligtvis 
coronakrisen, som av flera 
skäl, är anledningen till de 
inställda jubileumsaktivi-
teterna.

– Det känns inte rätt att 
bjuda in till fest när folk 
kan bli sjuka, är oroliga 
och som det ekonomiska 
läget är just nu, säger Klas 
Hedlund.

Istället öppnar han för 
idén om ett 71-årsjubi-
leum.

Då kan det finnas 
anledning till dubbelfi-
rande. Dels ett ”försenat” 
jubileum. Dels ett firande 
att corona-krisen är över 
och en markering att nu 
ser vi framåt.

– Det är en spännande 
tanke. Vi får se hur det 
blir och återkomma med 
besked i höst. Just nu är 
det ingen som vet vad som 
kommer att hända med 
corona i framtiden, säger 
Klas Hedlund. 

Miljönären 
kanske 
firar 71-års-
jubileum

Mitt under coronakrisen
är det osäkert hur Miljö- 
närens 70-årsjubileum 
kommer firas. Kanske blir 
det ett 71-årsjubileums- 
firande istället.

I mars, när coronaviruset svepte över 
Sverige och världen, var oron stor inom 
ledningen för Miljönären. Nu råder lugn 
och framtidstro inom företaget.

Klas Hedlund och Andreas Söderqvist, 
som äger Miljönären, ger en hopp- 
ingivande signal om läget i företaget:

– Nu mår vi bättre än vad vi befarade 
tidigare i våras.

Året började så bra. Miljönären hade gjort ett 
bra 2019 och förhoppningarna var stora inför 
2020. Då kom corona och mars blev en mycket 
jobbig månad för företagsledningen. Allt stan-
nade direkt.

– Då visste vi ingenting. Skulle det bli en to-
tal lockdown och vi skulle tvingas stanna helt, 
eller kunde vi driva verksamheten vidare? Den 
ovissheten var så jobbig, säger Andreas Söder-
qvist, VD på Miljönären och fortsätter:

– Nu ser det betydligt bättre ut. Vi har ställt 
om produktionen på ett bra sätt inför de nya 
förutsättningarna. Dessutom har vi inte per-
mitterat eller varslat några medarbetare på 
grund av coronasituationen. Det känns skönt.

Under kontroll
Styrelseordföranden Klas Hedlund lägger till:

– Vi anser oss ha läget under kontroll när 
det gäller de delar av verksamheten som vi 
själva kan påverka. Tyvärr har privatmarkna-
den minskat, men det får vi hoppas vänder 
snart.

Det fanns en oro att sjukskrivningarna skul-
le öka. Men den befarade utvecklingen har inte 
skett:

– Det har ökat lite grann, men inte markant. 
Vi vet inte om det beror på corona, eller om 

medarbetarna tagit det säkra före det osäkra 
och stannat hemma när de känt sig krass-
liga.

Högtryck utomhus
Annars har verksamheten överlag tagit fart 
igen. Här har Miljönären haft tur att utom-
hussäsongen kom i rätt läge.

– Det hjälpte oss väldigt mycket. Efter en 
– vädermässigt – lite kall start på maj, har vi 
nu kommit i gång ordentligt, menar Andre-
as Söderqvist och tittar framåt:

– Den osäkerhetsfaktor som finns nu 
handlar om hur corona kommer att påverka 
den kommande vintersäsongen. Men det är 
inget vi kan påverka. Vi kan bara jobba för 
att det ska bli så bra som möjligt.

Hoppet har återvänt 
till Miljönären

”Nu ser det betyd-
ligt bättre ut. Vi 
har ställt om pro-
duktionen på ett 
bra sätt inför de 
nya förutsättning-
arna. Dessutom har 
vi inte permitterat 
eller varslat några 
medarbetare. Det 
känns skönt.”



Färgtrycket Nummer 2 2020Produktion: Dala Media AB Tryck: Brand Factory Papper: Gprint från Grycksbo

 

Profilen

Ett viktigt bollplank i Miljönärens 
tillväxtarbete. Det blir en viktig 
uppgift för Staffan Gustafsson, 
som nu sätter sig i Miljönärens 
styrelse.

– Miljönären är ett spännande 
företag som växt mycket och som 
har ambitioner att växa ännu mer. 
Den typen av bolag gillar jag att 
arbeta med, säger Staffan Gus-
tafsson, som ser både Ludvika och 
Stockholm som sina hemorter.

För Klas Hedlund och Andreas Söder-
qvist, som äger Miljönären, kändes det 
mycket bra när Staffan Gustafsson tacka-
de ja till styrelseposten. Här kommer en 
person, med stor erfarenhet av närings-
livsutveckling, som kommer att betyda 
mycket för Miljönären.

– Vi har en ambition att fortsätta växa, 
bredda och förnya oss. Här blir Staffan 
Gustafsson, med sin erfarenhet, en viktig 
resurs i det arbetet, säger styrelseordfö-
randen Klas Hedlund.

Kända varumärken
Staffan Gustafsson har en lång erfarenhet 
som ekonomichef och vice VD i flera na-
tionella och internationella bolag – i olika 
branscher. Under de senaste 20 åren har 
Staffan Gustafsson, förutom engagemang 
i flera bolagsstyrelser, mest verkat inom 
detaljhandeln. Exempel på företag och va-
rumärken som haft nytta av hans kunska-
per är Adidas, Guldfynd, Falcon, Unilever, 
Venue Retail Group och KF Industri.

”Ingen förvaltare”
Staffan Gustafsson berättar att han trivs 
i miljöer med utveckling i fokus, alterna-
tivt i verksamheter som växt mycket och 
där verksamheten måste konsolideras.

– Jag är ingen förvaltare, utan vill gär-
na vara med på resor uppåt och framåt. 
I stort sett alla jobb jag tagit har handlat 
om förändringsarbete, förvärv och en 
ambition att utveckla verksamheten, sä-
ger Staffan Gustafsson. Här ser han Miljö-
nären som en bra miljö att verka i:

– Det är en bra storlek på Miljönären sam-
tidigt som Klas (Hedlund) och Andreas 
(Söderqvist) känns som bra människor. De 
presenterade flera spännande framtids-
planer och här kommer jag att vara ett 
bollplank i det utvecklingsarbetet, säger 
Staffan Gustafsson och fortsätter:

– Men det är precis sådana här bitar 
som jag gillar att jobba med och har gjort 
i andra bolag. För Staffan Gustafsson 
finns ett antal huvudregler som är viktiga 
att följa i samband med förvärv av bolag:

– Man får inte bli fartblind och bara 
köpa. Varje affär är unik och det gäller att 
alltid göra grundjobbet och förbereda sig 
ordentligt. Det verkar Miljönären ha gjort.

Ny styrelseledamot
med fokus på tillväxt

Fakta / Staffan Gustafsson

Bakgrund/Bor: Född och uppväxt 
i Ludvika men boende i Stockholm 
sedan 1980. Tillbringar numer halva 
tiden i fritidshuset utanför Ludvika.
Ålder: 63 år.
Familj: Särbo och tre barn.
Fritidsintresse: Mängder med sport. 
Tittar gärna på fotboll och gillar att se 
landslagets matcher utomlands. Tränar 
själv regelbundet, springer, spelar 
bordtennis. Har sedan tidigare ett DM-
guld i badminton i Dalarna.
Om du ska måla eller tapetsera 
hemma. Tar du hjälp eller gör det 
själv? Jag gör det inte själv. Har tum-
men mitt i handen.

Tack Mats  
Nygårds för åren  
med Miljönären
Mats Nygårds lämnar Miljönärens sty-
relse. Klas Hedlund, som är delägare i 
Miljönären tillsammans med Andreas 
Söderqvist, hyllar Mats Nygårds för all 
den kunskap han tillfört bolaget:

– Han gick in i styrelsen samtidigt 
som jag och Andreas köpte bolaget. 
Därefter har han varit ett stort stöd för 
oss som vi uppskattar väldigt mycket. 
Extra viktig har Mats Nygårds varit när 
det har gällt våra förvärv av företag. Vi 
har ju utarbetat en modell i samband 
med företagsförvärv där Mats Nygårds 
kunskaper betytt väldigt mycket. Han 
ska ha ett stort tack för alla de här åren.

I det här sammanhanget ska också 
nämnas att Mats Nygårds, som har 
en stor erfarenhet inom revision och 
ekonomisk rådgivning, på fler följt Mil-
jönären genom åren. Bland annat har 
han varit revisor och då haft kontakt 
med flera ägare i Miljönären.

Fakta / Miljönärens styrelse

Miljönärens styrelse består av: Klas 
Hedlund (ordförande), Andreas Söder-
qvist, Eva Martinsson, Anders Ahlgren 
och Staffan Gustafsson.

Staffan Gustafsson, ny styrelseledamot  
i Miljönärens styrelse.


