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Proffsgjort
– hantverkarna 
delar med sig



Miljönärens tydliga interna corona- 
rutiner uppskattas av flera kunder och 
samarbetspartners.

– Vi har fått beröm för hur vi gör 
och agerar i dessa coronatider. Det är 
naturligtvis roligt, men borde samtidigt 
vara självklart. Vi måste alla ta ansvar 
för att vi och vår omgivning är friska, 
säger Jan Stenström, produktionschef 
för måleri på Miljönären.

våras, när coronapandemin slog till 
på allvar, införde Miljönären tydliga 
regler för hur man skulle arbeta.

– De flesta av oss, som jobbar på Miljönären, 
tillhör inte någon riskgrupp. Men alla har vi 
någon närstående som finns i riskgrupperna 
och vi måste därför tänka på att inte smitta 
dem. Det skulle vara oerhört jobbigt att ha 
smittat någon annan i riskgruppen bara för 
att man varit oförsiktig, säger Jan Stenström.

Rutinerna
Därför har Miljönären under det senaste halv-
året haft tydliga coronaregler. 
Här är några exempel:
• Där Miljönären arbetar, vid bebodda lägenhe-

ter, delar man ut informationslappar om företa-
gets särskilda coronarutiner.

• Miljönärens hantverkare går helst inte in i en 

lägenhet och jobbar om ägaren finns där sam-
tidigt. Har någon, som bor i bostaden, symptom 
på förkylning eller sjukdom återkommer Miljö-
nären senare.

• Planeringsmöten sker i större lokaler med ef-
tertanke.

• Medarbetarna fikar vid olika tillfällen.
• Den som är minsta förkyld eller hostig stannar 

hemma.
– Vi har försökt att göra så mycket vi kan i 

den här situationen och det uppskattas av våra 
kunder. Hoppas att fler i Sverige tänker lika, 
säger Jan Stenström.

Slarvas
Tyvärr har Miljönären noterat att det finns 
exempel på aktörer inom byggbranschen som 
inte är tillräckligt seriösa med coronareglerna. 
På vissa håll slarvas det med den sociala dis-
tanseringen.

– Det är inte okej. Vi har vid olika tillfällen 
markerat detta genom att bland annat be om 
ny plats för byggmöten i större lokaler och att 
man håller avstånd på arbetsplatserna. Det är 
viktigt att vi alla gör rätt. Vi måste ta hand om 
varandra. Det här är allvar, säger Jan Stenström 
och fortsätter:

– För oss känns det skönt när kunder visat 
uppskattning kring hur vi jobbar med att han-
tera corona.

Vi har hittills 
klarat oss bra 

Andreas Söderqvist
Koncern-VD 
Ägare 

Färgtrycket Nummer 3 2020

Miljönärens corona-
rutiner uppskattas  
av kunderna

Man har fått anpassa sig efter 
rekommendationer och regler 
för att skydda sina närståen-
de, kollegor och omgivning. 
Samtidigt vet vi inte hur länge 
pandemin kommer att pågå.

Inom Miljönären har vi 
infört interna rutiner utifrån 
riskbedömningar i vår arbetssi-
tuation. Vi är personalintensivt 
och utför tjänster på platser 
där andra människor vistas 
och verkar. Därför har det varit 
viktigt för oss att förhindra 
att utsätta oss själva eller vår 
omgivning för smittan.

I skrivandets stund har vi kla-
rat oss bra vilket tyder på att vi 
följt de rekommendationer och 
rutiner som upprättats. Jag vill 
tacka alla medarbetare för att 
ni tagit till er den information/
rekommendationer som för-
medlats och för att ni samtidigt 
klarat att utföra era arbeten på 
ett förtjänstfullt sätt.

Men pandemin fortsätter. 
Därför gäller att vi fortsätt-
ningsvis agerar lika bra som vi 
hittills gjort.

Vi lanserar en ny marknads-
kampanj som heter Proffsgjort. 
Där vill vi visa upp våra duk-
tiga hantverkare och vad som 
verkligen krävs för att arbetena 
skall bli så bra som möjligt. 

Resultatet av våra tjäns-
ter är en synlig estetisk och 
ibland funktionell förändring 
som upplevs positivt och gör 
människor glada. Det är ett 
fantastiskt arbete att dagligen 
få bidraga med detta.

Proffsgjort kommer att 
visa det praktiska 

handlaget, kunska-
pen och erfaren-

heten som krävs 
för att nå den 

fina resul-
taten från 

Miljönären.

Jan Stenström, produktionschef för måleri på Miljönären, berättar att kunder uppskattar företagets 
hantering av coronapandemin.

I

Nu har vi levt med en 
pågående pandemi i över 
ett halvår. Mycket har 
förändrats i vardagen och i 
omvärlden. Ord som social 
distansering, corona- 
hälsning, epidemiolog och 
flockimmunitet har blivit 
vardagsmat.



Miljönärens hantverkare är 
kunniga och beredda att dela 
med sig lite av sin kunskap.

Det signalerar samtidigt 
fördelen med att ta hjälp 
istället för att göra jobbet 
själv när det är dags för yt-
skiktsrenovering i bostaden.

Det är tanken bakom kam-
panjen Proffsgjort som Miljö-
nären lanserar inom kort.

las Kallur på Brinner, 
som är en av idégivarna, 
berättar om ett kam-

panjupplägg som inte tidigare före-
kommit inom ytskiktsbranschen:

– Vi vill visa att Miljönären är 
ett företag med kunniga, trevli-
ga och noggranna hantverkare. 
Därför kommer de att vara trans-
parenta och på ett bjussigt sätt 
dela med sig av tips och trix som 
bidrar till att deras resultat blir 
så bra. Det är mycket att tänka på 
när man ska göra om hemma och 
här får man tipsen. Miljönären 
ska vara ett generöst ytskiktsfö-
retag.

Det låter helt bakvänt. Stimu-
lerar detta potentiella privat-
kunder att göra jobbet själva 
istället för att anlita hjälp av 
Miljönären?

– Så kan man tro, men poängen 
är att dessa tips visar att det är lite 
svårare än man tror för att få ett 
bra resultat. Ska man få ett full-
gott resultat är det inte bara att 
åka och köpa en billig roller för 
att sedan börja arbetet, säger Klas 
Kallur och fortsätter:

– Dessa tips kan bidra till en in-
sikt att det kan vara klokt att anlita 
Miljönären om det ska bli bra hela 
vägen. Samtidigt förmedlar vi det 
faktum att Miljönären har riktigt 
proffsiga och trevliga hantverkare.

Filmer
Ett antal hantverkare inom Miljö-
närens ytskiktsområden presen-
teras och ger tips genom filmer 

som sedan publiceras på sociala 
medier och på Miljönärens hemsi-
da. Därmed får man en personlig 
bild av vilken kunskap som ligger 
bakom resultatet av Miljönärens 
arbete.

Olle Eriksson, marknadschef på 
Miljönären, ser att den här kam-
panjen kan skapa fler insikter:

– Det är inte lätt att göra jobbet 
själv, om det ska bli bra. Därför 
kan det vara en bra idé att anlita 
hjälp för att på så sätt få mer tid 
över till sina fritidsintressen.

Malin Nyman
MÅLARE

Vad är det bästa med att vara målare?
– Känslan att få skapa något fint och få arbeta 
med hela kroppen.
Varför är du en duktig målare?
– Jag har sugit åt mig tips från äldre kollegor 
som varit med i branschen under en längre 
tid. Det är viktigt att verkligen lyssna på dem 
och sedan använda råden i samband med de 
förutsättningar som finns i dag.
Vad är viktigast att tänka på vid målning 
i bostaden?
– Slarva inte med underarbetet och ha bra 
med färg på rollern så den inte går torr. Se-
dan är det viktigt att inte krångla till arbetet 
för mycket.
Hur gör man för att tapetseringen ska 
blir bra?
– Den första tapetvåden ska sitta rakt. Då 
kommer man långt i det fortsatta arbetet.

Bor: Hofors  Yrkestid som målare: Åtta år
Familj: Pojkvän  Fritidsintresse: Träna på 
gym och lite innebandy.

K

Proffsgjort – en 
bjussig kampanj 
som skapar insikt 
om kunskap

Klas Kallur,  
projektledare Brinner

”Vi vill visa 
att Miljönären 
är ett företag 
med kunniga, 
trevliga och 
noggranna hant-
verkare. Därför 
kommer de att 
vara transpa-
renta och på ett 
bjussigt sätt 
dela med sig av 
tips och trix som 
bidrar till att  
deras resultat 
blir så bra. ”



I Proffsgjort-kampanjen kommer du möta ett antal Miljönärenmedarbetare 
som delar med sig av sina tips och trix. Här presenterar vi tre av dem.

Hantverkare i Proffsgjort

Färgtrycket Nummer 3 2020

Varför trivs du med att vara golvläggare?
– Det är ett fritt och skapande yrke. Finns väl också 
en stolthet och det blir en livsstil. Jag går och tittar på 
golv hela dagarna – även på fritiden. Man har väl ett 
”köttöga” för hur golven ser ut.
Vad är ett snyggt golv för dig?
– Då tänker jag på ett gammalt trägolv som är perfekt 
lackat. Man ser att det är ett riktigt hantverk.
Hur noterar du ett mindre snyggt golv?
– När det är flammigt och inte riktigt genomslipat.
Vad är viktigast för dig som yrkesman att tänka 
på?
– Att inte fuska och göra underarbetet riktigt. Många 
slarvar och gör jobbet för fort. Man ser direkt om det 
är ojämnheter under det nya golvet. Golvmattan följer 
ju underlaget. På trägolv syns det direkt när man inte 
gjort hörnen tillräckligt fina med slipningen. 

Bor: Mora  Yrkestid som golvläggare: 20 år
Familj: Sambo  Fritidsintresse: Jakt, skogsliv och golf

Vad utmärker en duktig målare?
– En proffsmålare gör grunderna i rätt ordning som 
exempelvis spackling och täckning.
Vilka är de vanligaste misstagen som en lekman 
gör i samband med målning och tapetsering i 
bostaden?
– Många slarvar och hoppar över grundarbetet. Många 
har också målat med fel färger. Exempelvis har takfärg 
målats på väggarna och så vidare. I samband med tapetse-
ringen kan det också lätt bli snett med tapetvåderna.
Vilket är ditt viktigaste tips till den som vill göra 
jobbet själv?
– Riv ner befintliga tapeter från väggen ordentligt, 
grunda och spackla. Tveka inte att ta hjälp om det 
känns svårt.
Vad är det bästa med ditt arbete?
– När man gjort ett bra jobb och folk blir glada.

Bor: Karlstad  Yrkestid som målare: Sex år
Familj: Flickvän  Fritidsintresse: Följa Färjestad i 
ishockey

Lars-Göran Halvarsson

Malin Nyman
Henrik Boström

GOLVLÄGGARE

MÅLARE



Färgtrycket Nummer 2 2020

Delar av styrelsen BRF Fridhem, som haft ett bra samarbete med Miljönären: Fr.v: Emma Agneteg 
Lena Kärnhagen och Shofiqul Islam. 

I samband med att 
fastighetsbolaget 
Masmästaren bygger 
61 bostäder i Falun fick 
Miljönären måleriup-
pdraget av HMB, som 
är huvudentreprenör.

Ett uppdrag som 
mottogs med glädje 
inom Miljönären.

– Vi är väldigt glada över 
att få jobba tillsammans 
med HMB eftersom vi inte 
gjort så många jobb till-
sammans. Därför känner 
vi att detta är ett nytt och 
spännande samarbete som 
är inspirerande, säger Jan 
Stenström, produktions-
chef för måleri på Miljö-
nären.

Måleriarbetet inleds 
i januari vilket också 
uppskattas extra mycket 
eftersom vinterjobb alltid 
är eftertraktade inom 
måleribranschen.

– Dessutom har vi fått 
god tid på oss att planera 
jobbet. Det är en stor för-
del, menar Jan Stenström.

Projektet handlar om 
bygget av tre punkthus, 
innehållande 61 bostäder, 
i stadsdelen Britsarvet i 
norra delen av centrala 
Falun.

Glädjande 
uppdrag för 
Miljönären

HMB har redan börjat ar-
betet med att bygga Mas-
mästarens nya bostäder 
i Falun. Snart är det dags 
för Miljönärens medarbe-
tare att börja måla.

Miljönären har utfört utvändigt måleri-
arbete åt Brf Fridhem i Borlänge.

Emma Agneteg, som är ordförande 
i föreningen, förklarar en viktig detalj 
som bidragit till att projektet och rela-
tionen mellan föreningen och Miljönä-
ren fungerat så bra:

– De har förstått att vi inte är proffs.

Det är alltid ett stort och viktigt beslut för en 
bostadsrättsförening när det blir dags för ett 
större renoveringsprojekt med extern hjälp. 
Så var det när Brf Fridhem bestämde sig för 
att måla om sina 28 fristående hus. En viktig 
del i underhållsplanen.

Men vilket måleriföretag skulle få äran att 
göra jobbet?

Emma Agneteg berättar att ekonomin gi-
vetvis hade stor betydelse. Men en annan vik-
tig faktor var relationen med representanter-
na för måleriföretaget.

– Ingen i vår styrelse är proffs på byggen och 
underhåll. Därför var det viktigt för oss att vi 
verkligen kunde ställa jättedumma frågor till 
dem. Miljönären hade den insikten. De signa-
lerade förståelse att vi var lekmän och förkla-
rade upplägget av projektet så att vi förstod. 

Lärorikt
Emma Agneteg är övertygad om att den käns-
lan är viktig för fler företrädare för en bo-
stadsrättsförening i liknande situation.

– För oss har den här resan varit både lärorik 
och svår, men det har fungerat riktigt bra.

När det var dags att genomföra den utvän-
diga målningen fick flera företag inom må-
leribranschen möjlighet att lämna offerter. 
Emma Agneteg berättar att priset hade stor 
betydelse, men det var inte allt.

– Helheten i offerten betydde mest. Allti-
från hur offerten var skriven till redogörelsen 
hur arbetet skulle gå till. 

Helhetsintryck
Efter personliga möten och genomgång i sty-
relsen bestämde styrelsen för BRF Fridhem att 
Miljönären skulle få uppdraget.

– De hade med de delar i offerten som vi ef-
terfrågade. Deras helhetsintryck var proffsigt. 
För oss kändes det rätt, säger Emma Agneteg.

Det bestämdes att måleriarbetet skulle de-
las upp på tre år och nyligen blev år två klart. 
Det har handlat om utvändig målning samt 
målning av fönsterkarmar där Miljönärens 
medarbetare tvingats gå in i varje bostad. 
Emma Agneteg är nöjd:

– Det har gått jättesmidigt. Vi i styrelsen 
har sett hur arbetet flutit på bra med bara 
några detaljfrågor. Det enda vi har att an-
märka på var ett par missförstånd med bygg-
nadsställningarna. Men det var problem som 
löstes bra när vi påtalade detta. För oss känns 
det bra inför det sista året av projektet, säger 
Emma Agneteg.

Ödmjukhet från Miljönären
– viktigt inslag i brf-uppdraget



Färgtrycket Nummer 3 2020Produktion: Dala Media AB Tryck: Brand Factory Papper: Gprint från Grycksbo

 

Profilen

”Nomineringen till 
årets varumärke i 
Dalarna var stort 
och ärofyllt efter-
som det inte är så 
många företag i vår 
bransch som har 
en liknande nivå på 
marknadsföringen 
som Miljönären.”

Möjligheter att kunna bygga rela-
tioner och skapa kontakter.

Det är drivkrafter för Olle Eriks-
son, som blivit Miljönärens nye 
marknadsansvarige.

Han kan branschen och har gått 
den långa vägen. Nu har Olle Eriks-
son blivit företagets ansikte utåt 
och presenteras här.

Klas Hedlund, som är delägare i Miljönä-
ren och styrelseordförande, har lätt att 
förklara Olle Erikssons starka sida:

– Han vågar ta egna initiativ och folk 
trivs i hans närhet. Olle (Eriksson) har en 
förmåga att möta människor. 

Klas Hedlund fortsätter:
– Det är en viktig egenskap i hans ar-

bete på Miljönären. Att vara marknads-
ansvarig innebär ju att möta människor 
och kunna berätta om verksamheten. 
Det kan han.

Olle Eriksson svarar:
– Jo, jag vill verkligen försöka vara en 

förtroendeingivande och lättsam person, 
säger han.

Långa vägen
Olle Eriksson kommer från Malung, där 
han började jobba som målare i Miljönä-
ren. Efter att ha utfört uppdrag i bland 
annat Stockholm blev han platschef för 
Miljönären i Ludvika och sex år senare 
blev han marknadsansvarig.

– Jag har gått den långa vägen och an-
ser mig ha en ganska stor kunskap kring 
måleri och golv. Samtidigt bör jag lära 
mig mer om verksamheten kring kakel 
och klinker samt flytspackling. Här gäller 
det att prova sina vingar och testa något 
nytt. Vi har så många utvecklingsmöjlig-
heter som är värda att berätta om.

En annan utmaning är att vidareut-
veckla Miljönärens varumärke. I fjol blev 

företaget nominerat till årets varumärke 
i Dalarna och nu är det dags att gå ett 
steg längre.

– Det var stort och ärofyllt eftersom 
det inte är så många företag i vår bransch 
som har en liknande nivå på marknadsfö-
ringen som Miljönären. Nu ska vi utveck-
la detta ytterligare ett steg. I det samman-
hanget uppskattar vi vårt samarbete med 
Brinner och Dala Media.

Telefonerna tystnade
En stor utmaning har varit att hantera 
coronapandemin. Att som marknadsan-

svarig sälja in Miljönärenuppdrag i en tid 
när hela Sverige stannade, var inte lätt.

– I mars och april tystnade telefonerna. 
Då blev man orolig eftersom ingen visste 
hur det skulle gå. Därför är det så skönt 
att vi klarat det bra och stormen verkar 
ha lagt sig. Vi har lärt oss att leva med det 
på något sätt, säger Olle Eriksson.

Goda relationer är 
styrkan hos Miljönärens 
marknadschef

Fakta / Olle Eriksson 

Aktuell: Marknadsansvarig  
på Miljönären.
Bor: Falun.
Ålder: 33 år.
Familj: Sambo och en dotter.
Fritidsintresse: Familjen och renove-
ringen av egna huset.
När du ska renovera. Anlitar du 
hjälp eller gör du det själv?  Det 
beror på vad renoveringen handlar 
om. Miljönären har gjort badrummet 
med plastmatta på golv och vägg, samt 
lagt klinkers i hallen. Det känns inte 
konstigt att anlita kollegor.

Olle Eriksson, marknadsansvarig på 
Miljönären.


