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Miljönären förvärvar ett 
värmländskt ytskiktsföretag



Inom Miljönären finns en stor tacksam-
het mot flera kommunala fastighets- 
bolag som anpassar uppdragen på ett 
bra sätt i dessa pandemitider.

– De är fantastiska och gör en mycket 
bra samhällsinsats, säger Jan Sten-
ström, produktionschef på Miljönären.

et handlar om svårigheten att ut-
föra vissa renoveringsarbeten, som 
bland annat omfattar hyreslägen- 

heter. Pandemin innebär stora problem att göra  
sådana jobb där hyreshäster bor. 

Då är det oftast enklast att bara avvakta tills 
det kommer bättre tider. Men det är här som 
flera kommunala fastighetsbolag tänker ett 
steg till för att hitta lösningar.

– Då får vi andra jobb som att i allmänna 
ytor måla och renovera trapphus, källargångar 
och tvättstugor. Det är fantastiskt bra och inne-
bär en viktig samhällsinsats som inte bara be-
tyder att måleriet utan många andra liknande 
företag kan överleva, säger Jan Stenström.

Tänka långsiktigt
Ett av dessa fastighetsbolag är Tunabyggen i 
Borlänge:

– Vi har tänkt på detta och tycker det är 
viktigt att de firmor som vi har ramavtal med 
också har uppdrag. Om vi inte ger dem jobb 
i dag finns de inte kvar om ett år då vi också 
behöver dem. Det gäller att tänka långsiktigt, 
säger Karin Dahlström, fastighetsförvaltare  
på Tunabyggen.

Hon berättar att det flera gånger skett om- 
prioriteringar från lägenheter till allmänna ut-

Norra Dalarna, med Idre Himmelfjäll 
och omgivning, står inför en impo- 
nerande byggboom. Då är Miljönären 
redo:
 – Vi räknar med många uppdrag. 
Därför förbereder vi oss för att ta hand 
om den stora efterfrågan som kommer 
från marknaden under de närmaste 
åren, säger Olle Eriksson, marknads- 
chef på Miljönären.

Peter Höögs, som är försäljningsansvarig  av 
tomter och fastigheter på Idre Himmelfjäll, är 
glatt överraskad över det stora intresset för den 
delen av Dalarna.

rymmen. Något som är viktigt för fastigheterna.
– Flera av våra fastigheter har ett under-

hållsbehov och detta är en chans för oss att 
hålla efter det. På sommarhalvåret finns också  
behov av ett yttre underhåll, så dessa om- 
prioriteringar fungerar bra och alla blir nöjda, 
säger Karin Dahlström.

Han berättar att det fanns en plan att sälja 130 
tomter i Himmelfjäll-området under de kom-
mande två åren. Redan nu är alla tomter sålda. 
Liknande intresse har ledningen för andra 
fjällanläggningar, som exempelvis Idre Fjäll, 
Fjätervålen och Grövelsjön, märkt av.

– I dag har vi cirka 10 000 bäddar i regionen, 
men om cirka fem år kan det bli en fördubb-
ling av bäddantalet, säger Peter Höögs.

Som Sälen
Hela den delen av Dalarna står alltså inför en 
liknande byggboom som skett i Sälenområdet 
under ett antal år.

– Det påminner till viss del om utvecklingen 

Vi har varit 
innovativa

Färgtrycket Nummer 1 2021

Kommunala fastighetsbolag 
anpassar sina uppdrag

Miljönären rustar för het
byggboom i Idre-regionen

Då funkar inte jobba-hemma 
principen eller teamsmöten. 
Men vi har varit innovativa och 
planerat våra arbeten noga. 
 Det har inneburit att vi ut- 
vecklat oss inom planering,  
tydlighet i kommunikation 
samt utvecklat vår digitalise-
ring i arbetslivet. Detta för att 
klara våra uppdrag samt för-
hindra att vi själva utsätts för 
smitta eller föra smittan vidare.

Även om vi på Miljönären 
klarat oss förhållandevis bra 
under pandemin har förstås 
flödet av beställningar minskat, 
inte minst från den offent-
liga sektorn. Där har man 
varit tvungen att anpassa sina 
verksamheter efter de regler 
och rekommendationer som 
framkommit ur pandemin. 
 Den offentliga sektorn är 
en stor kund åt oss och vi är 
beroende av att beställningar 
kommer i ett jämnt flöde. Detta 
hade kunnat påverka oss i en 
större omfattning om inte en 
del av våra kunder inom den 
kommunala förvaltningen  
agerat lösningsorienterat: De 
har verkligen ställt om en del  
av sina beställningar och an- 
passat för de förutsättningar 
som råder. Därmed har vi  
kunnat hålla produktionen i 
gång. Det visar på samhälls- 
ansvar, kunskap, förståelse och 
öppenhet. 
 I Färgtrycket presenterar vi 
ett positivt exempel på hur det 
har gått till.

Vi välkomnar också förvärvet  
av Färg & Tapettjänst i Säffle AB  

till Miljönären- 
koncernen. Bola-
get kommer från 
1 april att verka 
under namnet 
Miljönären 
Färg &  
Tapet AB.

Karin Dahlström, fastighetsförvaltare på  
Tunabyggen, betonar vikten av att hantverks- 
företag har uppdrag även under pandemin.

Jan Stenström, produktionschef på Miljönären.

D

I samband med pande- 
min har vi, som ytskikts- 
koncern, haft extra utma- 
ningar eftersom vi utför 
tjänster där andra vistas, 
bor eller verkar. 

”De gör en viktig 
 samhällsinsats”

Andreas Söderqvist
Koncern-VD 
Ägare 



Golvet i Räddningstjänstens loka-
ler i Borlänge var slitet och halkigt. 
Inte bästa miljön för personal som 
snabbt ska rycka ut med ambulans 
och brandkår.

Därför fick Miljönären i uppdrag 
av Borlänge kommun att lägga 
nytt halksäkert epoxigolv.  

u är det nya golvet klart. Det 
har varit ett uppdrag som präg-
lats av specialutbildningar och 

hälsosäkerhet.
Inför arbetet fick medarbetarna, som 

skulle ingå i projektet, genomgå en spe-
ciell epoxi-utbildning. Den utbildningen 
innehöll information om det praktiska 
arbetet och en hälsoundersökning av 
medarbetarna före och efter jobbet.

– Det var ett bra inslag som bidrog till 
både kunskap och hälsa, säger projekt- 
ledare Kai Kinnunen på Miljönären.

I november inleddes arbetet och innehöll 
flera steg:
1  De aktuella lokalerna täcktes med en  

 grundfärg.
2  Sand, som fungerar som halkskydd,  

 spreds ut för hand i ett tunt lager.
3   Ett mellanlager färg (Tikkurila PU) 

 lades ovanpå sanden.
4   Det spreds ut mer sand och arbetet  

 avslutades med att toppfärgen spreds  
 ut jämnt med hjälp av en gummikara.

i Sälen, men det finns en klar skillnad. 
Här kommer utvecklingen att ske mer i 
samklang med naturen och fjällmiljön, 
menar Peter Höögs.

En stor anledning till den snabba ut-
vecklingen i Idre-området är pandemin, 
som fått spekulanter att upptäcka vilken 
möjlighet det finns i Dalafjällen att berika 
sin fritid. En annan intressant utveckling 
är att det är bara svenskar som köpt tomter 
i Idre Himmelfjäll.

Men nu börjar den stora utmaningen. 
Det är dags att bygga fritidshusen och det 
är stor brist på hantverkare i regionen.
 – Därför råder jag tomtköparna att pla-
nera husbygget noga, samtidigt som det 
finns exempel på byggentreprenörer som 
startar mindre filialer i Idre för att snabbt 
erbjuda tjänster. Men det kommer att bli 
stor brist på hantverkare som snickare, 
målare och golvläggare.

Redan engagemang
Inom Miljönären inser man detta, sam- 
tidigt som det finns en stor erfarenhet 
från Sälen att svara upp mot en het bygg-
marknad.

– Därför rustar vi nu för att möta denna 
efterfrågan. Det kommer att bli riktigt 
spännande, säger Olle Eriksson.

I det sammanhanget kan nämnas att 
Miljönären redan har engagerat sig i om-
rådet genom att investera i en tomt med 
fritidshus för uthyrning. Det ser Miljö- 
nären som ett sätt att visa upp sig i ett 
hett område i Dalarna.

Hela projektet, som avslutades i januari,  
delades in i åtta etapper för att inte  
störa den ordinarie verksamheten med  
utryckningar.

– När larmet gick och utryckningar 
skedde fick våra medarbetare stanna upp 
för att inte vara i vägen. Det var en annor-
lunda arbetsmiljö för oss. Men nu känns 
det bra att de fått fina och halksäkra golv 
på räddningstjänsten i Borlänge, säger 
Kai Kinnunen.

Det här projektet har nu gett Miljö- 
nären ytterligare kunskap kring den typ- 
en av golv som lämpar sig bra för lager- 
lokaler, verkstäder och industrihallar.

– Här vill vi poängtera att det går  
att anpassa golvtypen efter behov. Vissa 
golv behöver vara halksäkra, andra inte. 
Varje lokal har sina egna förutsättningar, 
säger Kai Kinnunen.

Räddningstjänsten fick 
halksäkert specialgolv

En bild som visar det nya golvet i Räddningstjänstens garage i Borlänge.

Peter Höögs, som är försäljnings- 
ansvarig av tomter och fastigheter  
på Idre Himmelfjäll, vittnar om  
en kommande byggboom i den  
delen av Dalarna. 

Mats Gatu bearbetar golvet hos  
Räddningstjänsten i Borlänge.

N



Känd från tv!
Det uttrycket passar verkligen 

Malin Nyman, Miljönären-målare 
från Hofors. Hon har i vinter varit 
en av det stora profilerna i pro-
grammet Farmen, som sänds i TV4.

Hon berättar att hennes medver-
kan i programmet väckt viss upp-
märksamhet på arbetsplatserna:

ör en tid sedan kom jag hem till 
en kund för att göra ett måleri- 
jobb. Hon har följt Farmen sla-

viskt i alla år. När hon såg mig utbrast 
hon entusiastiskt: Det är ju du! Sedan  
ville hon ta bild på mig och var helt lyrisk.

Malin Nyman beskriver sig som en lev-
nadsglad person som verkligen vill ta vara 
på livet. Hon menar att det kan mycket 
bero på att hon för fem år sedan förlorade 
sin pojkvän i en motorcykelolycka.

– Han tog sitt sista andetag i min famn 
när vi satt där ute i åkern. Den händelsen 
gör att jag ser mer positivt på livet och  
inser att livet är för kort för att inte ta 
vara på de möjligheter som finns, berättar  
Malin Nyman.

Snabbt svar
Den inställningen hade stor betydelse 
när hon beslutade sig för att söka till  
Farmen. Bara fem timmar efter att ansö-
kan skickats in kom beskedet att hon bli-

vit uttagen till första castingen. Därefter 
fick hon chansen i casting nummer två 
vilket sedan ledde till erbjudande att vara 
med i programmet.

– Jag tänkte att detta skulle vara en roligt 
upplevelse att ha med sig i bagaget. Dess-
utom gillar jag prövningar.

När detta skrivs pågår programmet 
fortfarande och hon får inte berätta hur 
det gått. Men vi inser att hon kommit  
väldigt långt i serien.

Men hon berättar att inspelningen 
pågick hela sommaren 2020 utanför 
Skillingaryd i Småland. Dessutom fick 
alla deltagarna sitta i karantän tio dagar 
innan inspelningen började. Allt för att 
smittsäkra projektet.

Ofrivillig sambo
Malin Nyman berättar om glädjen över 
att få vara med, men också om den största 
utmaningen:

– Det var att vara ofrivillig sambo 
med 16 personer man inte kände. Då var 
det en fördel för mig att jag har lätt för 
människor. Man har väl träffat många ge-
nom jobbet och är inte folkskygg, säger 
Malin Nyman.

– Men här gällde det att komma över-
ens med personer som man aldrig träffat 
i sitt liv. Det var svårt, men det gick bra 

och flera av dem var riktigt trevliga.
Nu har tv-serien kommit upp i varv 

och alltf ler har kunnat följa Malin  
Nymans kamp för att hänga kvar i serien. 
Det märks också bland målarkollegorna 
i Hofors:

– De tycker det är roligt att jag är med 
i Farmen och det märks att vissa av kolle- 
gorna verkligen följer med. Man får en 
del frågor.

Malin Nyman berättar också att folk 
känner igen henne ute i samhället, men 
det är en sak som gör henne extra glad:

– Jag har bara fått positiva reaktioner 
på sociala medier. Har bara fått kärlek. 
Inget dumt eller elakt. Det känns bra. 
Men nu är det mest skönt att komma till-
baka till sitt jobb och vardagen. Jag gillar 
att vara målare.

Malin Nyman hade nytta 
av måleriyrket i Farmen

Färgtrycket Nummer 1 2021

Malin Nyman, som arbetar, som är en  
av Miljönärens målare i Hofors, har  
gjort succé i Farmen. Hon berättar  
varför hennes yrke var till fördel under  
inspelningarna. FOTO: TV 4.

F

Malin Nyman, längst till vänster, mitt under en inspelning av Farmen. FOTO: TV 4.

Fakta / Malin Nyman

Aktuell: Medverkar i programmet 
Farmen.
Ålder: 27.
Bor: Hofors.
Familj: Snart sambo.
Fritidsintresse: Träna samt umgås 
med familj och vänner.
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Miljönären har förvärvat företaget 
Färg & Tapettjänst i Säffle AB som 
har basen i Säffle men också med 
verksamhet i Åmål.

– Nu stärker vi koncernen och 
utvecklar verksamheten i Värm-
land, säger Klas Hedlund, som är 
styrelseordförande i Miljönären 
och delägare tillsammans med 
Andreas Söderqvist.

Detta är en spännande satsning med flera 
intressanta framtidseffekter:
1  Miljönären utvecklar närvaron i syd-

västra Värmland.
2  Miljönären etablerar samarbete med 

bygg- och entreprenadkunder i Värm-
land, vilket fram tills nu inte varit 
vanligt förekommande i det länet.

3  Miljönären stärker hela koncernens 
verksamhet genom att förvärva ett yt-
skiktsföretag med en liknande palett 
av tjänster.

– Dessutom är det ett mycket välskött 
företag och vi har under hela processen 
haft en bra dialog med säljaren Jonny 
Widén, säger Klas Hedlund.

Största förvärvet
Detta är 13:e företagsförvärvet som Mil-
jönären gjort under nästan lika många 
år – och det största förvärvet. Det nya bo-
laget, som i framtiden kommer att heta 
Miljönären Färg & Tapet, omsatte i sam-
band med affären 20 miljoner och har 16 

anställda. Samtliga kommer att erbjudas 
fortsätt anställning.

– Det är självklart. Verksamheten ska 
fortsätta som tidigare och i samma områ-
de kring Säffle och Åmål. Vi ska fortsätta 
att ha en lokal förankring. Business is 
local. Det är en framgångsfaktor, menar 
Klas Hedlund.

Offensiva satsningar
Inom Miljönären finns en drivkraft att 
göra offensiva satsningar, även när sam-
hället drabbas av utmaningar. Bland an-
nat byggde Miljönären sitt huvudkontor 
under den finanskris som drabbade värl-
den för tio år sedan.

Nu satsar alltså Miljönären på framti-
den – mitt i pandemin – genom den här 
affären.

– Så länge vi själva kan kontrollera ut-
gången av våra olika projekt känner vi 
oss lugna. Detta är ett sådant exempel, 
säger Klas Hedlund.

Färg & Tapettjänst i Säffle AB är ett 
ytskiktföretag som erbjuder måleri, golv 
samt kakel och klinker. I den koncernen 
finns också färgbutiker i Säffle och Åmål, 
samt en fastighetsdel.

Jonny Widén säljer entreprenadde-
len med måleriet, golvläggningen samt 
kakel och klinker till Miljönären och 
behåller butiken samt ägandet av fastig-
heterna.

Miljönären Färg & Tapet kommer att 
ha kunder inom bland annat kommuner, 
allmännytta och större byggföretag.

Företagsförvärv i Värmland
– med flera framtidseffekter

Klas Hedlund och Andreas Söderqvist från Miljönären, förvärvar Färg & Tapettjänst  
i Säffle AB av Jonny Widén.

Värnar om 
verksamheten 
– därför säljs 
företaget till 
Miljönären

– Här såg jag flera utmaningar, men 
genom affären med Miljönären säker-
ställs möjligheten att utveckla verk-
samheten för framtiden. Det är ett 
ansvar mot både anställda och kun-
der, säger Jonny Widén och förklarar 
varför det blev Miljönären:

– Under hela säljprocessen, som 
inleddes i höstas, har vi haft en bra 
relation och vi resonerar likadant 
när det gäller den framtida verksam-
heten. Det har haft en stor betydelse. 
Dessutom erbjuder Miljönären ett 
helhetskoncept när det gäller ytskikt. 

Jonny Widén fortsätter:
– Ledningen för Miljönären har en 

kunskap och ett engagemang att dri-
va verksamheten i mindre orter som 
Säffle och Åmål, där vi verkar. Det har 
också varit en stor fördel.

Genom att Jonny Widén säljer entre-
prenaddelen fokuserar han i fortsätt- 
ningen på Coloramabutikerna och 
fastighetsdelen.

Lång historia
Det var 1948 som Thore Foors grunda- 
de företaget. Verksamheten växte 
snabbt och var som störst på 1960-talet, 
då Säffle och Åmål blomstrade. På 
den tiden hade företaget 38 målare. 
Jonny Widén, som är barnbarn till 
Thore Foors, övertog företaget av sin 
morbror Sven-Olov Foors 1991. Sedan 
dess har Färg & Tapettjänst i Säffle AB 
blivit ett ytskiktsföretag med tjänster 
inom måleri, golv, samt kakel och 
klinker. Kunder finns bland kommu-
ner, allmännytta, större byggföretag 
och hos privatkunder.

Jonny Widén känner ingen sorg 
över att sälja den delen av familje- 
företaget.

– Det blev naturligt eftersom ingen 
av mina barn ville ta över och då 
gällde det att säkra verksamheten för 
framtiden.

Jonny Widén värnar om verk- 
samheten och medarbetarna. 
Därför har han sålt Färg &  
Tapettjänst i Säffle AB till  
Miljönären.
 Han inser att i varje form av 
tillväxt är det viktigt att det  
ska finnas förutsättningar för 
ytterligare utveckling.

FÖRETAGSFÖRVÄRV
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Profilen

Petter Myhlback berättar:

Petter Myhlback, skidlandslagets 
vallachef, använder sina egna 
erfarenheter som näringslivsentre-
prenör för att skapa bra skidor åt 
landslagsåkarna.

– Man måste se och ta hänsyn till 
människors olika styrkor för att 
sedan få dem att blomstra och gå 
framåt. I det här fallet handlade 
det om att skapa ett bra vallnings-
team, säger han.

etter Myhlback har gjort en an-
norlunda karriär mellan skid- 
livet och näringslivet.

Han var länge en duktig skidåkare och 
tillhörde landslaget. Den karriären tog 
slut 2008 och Petter Myhlback började 
då arbeta med att engagera näringslivet i 
Dalarna inför skid-VM 2015. Då upptäckte 
han bemanningsbranschen och blev 
kanslichef på Proffice med ansvar för 
tjänstemannabemanningen i Dalarna.

Men Petter Myhlback såg utvecklings-
möjligheter inom den branschen och 
startade därför 2014, tillsammans med 
några kollegor, bemannings- och rekryte- 
ringsföretaget Clockwork.

Det blev en framgångssaga som för Peter 
Myhlbacks del varade i fem år, innan 
han sålde sin del av företaget. Under den 
tiden hade Clockwork vuxit till 400 an-
ställda, fördelade på 15 kontor runt om 
i landet.

Klas Hedlund, styrelseordförande och 
delägare i Miljönären, hade på den tiden 
regelbunden kontakt med Petter Myhl-
back angående rekryteringsfrågor:

– Vi pratade om allt från chefsut- 
veckling till rekrytering. Jag uppfattade  
honom som väldigt rak och målmed- 
veten. Det var spännande att prata med 
honom eftersom han hade idéer och sa 
sin åsikt på ett snyggt sätt.

Hoppade tillbaka
Efter tiden på Clockwork hoppade Petter  

Myhlback tillbaka till skidbranschen. 
Han och familjen flyttade från Bjursås 
till norska Trysil där han blev ledare på 
ett skidgymnasium. Och inför den här 
säsongen blev Petter Myhlback svenska 
skidlandslagets vallachef. En ovanlig resa 
från skidor till näringsliv och tillbaka till 
skidåkningen.

– Det visar att skidsporten är mitt DNA. 
Det finns ärlighet med mitt nuvarande 
jobb. Man tar inte rollen som vallachef 
för att göra karriär, utan för att det är så 
otroligt kul med skidåkning. Detta är ett 
drömjobb.

Varför är det så roligt att valla?
– Det är ett hantverk som är lite oklart 

hur det fungerar. Blir man duktig och för-
står är det häftigt att kunna kombinera 
bra glid med fäste.

Bygga teamet
De flesta bedömare är eniga om att svens-
ka landslagsåkarna haft bättre vallade 
skidor den här säsongen jämfört med de 

senaste åren. Petter Myhlback säger att 
hans bakgrund inom näringslivet har 
haft en viss betydelse:

– Jag vill se det mer ur ett företags- 
perspektiv och inte från ett längdskidspers- 
pektiv. Det är kraften att få en personal- 
grupp att jobba åt samma håll. Man måste 
våga spetsa till verksamheten. Men kan 
inte vara nöjd med det som varit utan 
hela tiden ta verksamheten till en annan 
nivå, säger Petter Myhlback som betonar 
att det är hela vallateamet som bidrar till 
bra skidor åt åkarna.

– Vi har tillsammans nått en ny nivå. 
Jag har bara guidat dem, säger Petter 
Myhlback och utvecklar sin roll i valla-
teamet:

– Jag har bildat mig en uppfattning om 
personerna i gruppen och sedan utmanat 
dem att våga ta andra vägar. Att bryta 
gamla mönster.

Här förklarar han att mycket av arbetet 
påminner om att vara företagsledare.

Nu är skidsäsongen slut, men det blir 
bara två veckors ledighet innan förberedel- 
serna inför nästa säsong inleds. En viktig 
vinter med bland annat OS i Beijing.

Ihop med detta inleds ett nytt kapitel  
i hans liv: Hela familjen Myhlback ska  
flytta hem till Bjursås för att åter bli masar  
och kullor.

Så blir man lyckosam 
entreprenör och vallachef

Fakta / Petter Myhlback

Gör: Vallachef skidlandslaget.
Bor Flyttar snart tillbaka till Bjursås.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintresse: Utomhusaktiviteter 
som exempelvis skidåkning, löpning 
och mountainbike.
När det blir dags att måla och  
tapetsera hemma. Gör du det själv 
eller anlitar hjälp?  Anlitar hjälp. 
Det finns duktiga hantverkare som är 
riktigt bra på detta.

Petter Myhlback har lyckats som skid- 
åkare, entreprenör och nu vallachef för 
skidlandslaget. FOTO: ULF PALM. 
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