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Miljönären 
fixade hallen som  
inspirerade till bilköp

 

Mikael Roth – Rutinerad ledare i Säffle



är pandemin slog till under våren 
2020 pausades stora delar av bygg-
branschen i Karlstad och på flera andra 

håll i landet.
Christian Hansson-Böe, projektansvarig för 

Miljönärens måleri i Karlstad, minns drama-
tiken:

– Vi fick exempelvis inte komma in i lägen-
heter för att jobba. Det gick inte att prata direkt 
med folk, utan det var mail, telefon eller möten 
på Teams som gällde. Kontor stängde och det var 
svårt att utföra de uppdrag som fanns. Det var 
nästan som att komma tillbaka till stenåldern.

Han fortsätter:
– Dessutom började det bli brist på material 

på grund av leveransproblem.

Blev orolig
Daniel Larsson, Miljönärens projektledare för 
golv samt kakel och klinker, blev orolig:

– Jag var ny på jobbet, vilket kanske resultera-
de i att man blev stressad och inte visste hur man 
skulle hantera detta.

Men Christian Hansson-Böe och Daniel Lars-
son agerade rätt. De bestämde sig för att vända 
krisen till Miljönärens fördel.

– Vi insåg vikten av att mer aktivt gå ut och 
jaga kunder, berättar Daniel Larsson.

– Vi var tvingade att skapa fler ben att stå på i 

verksamheten, tillägger Christian Hansson-Böe.
Efter ett intensivt marknadsarbete har det 

nu skett ett spännande uppsving i verksam-
heten för Miljönären i Karlstad.

•  Nya företag och privatkunder har börjat anlita 
Miljönären.

•  De tidigare kunderna började gasa på och 
beställde flera uppdrag. Här märks ett upp-
dämt behov av renovering.

Högtryck
Resultatet har blivit att Miljönären nu går för 
högtryck. Målarna har haft jobb hela vinter- 
halvåret och har precis inlett en intensiv ute-
säsong.

Dessutom har Miljönären anställt två golv-
läggare och två plattsättare för att klara efter-
frågan.

– Nu har vi hur mycket jobb som helst efter- 
som marknaden kommit i gång och beställ-
ningarna strömmar in. Det är härligt, säger 
Daniel Larsson.

– En stor orsak till detta är att vi gjorde rätt 
när det var jobbigt. Nu är vi mycket större i 
Karlstad – volymmässigt – med uppdrag jäm-
fört med när pandemin slog till. Vi ser ljust på 
framtiden, säger Christian Hansson-Böe.

    

Vi går mot
ljusare tider 

Färgtrycket Nummer 2 2021

Så lyfte pandemin 
Miljönären i Karlstad

Vi har gott om både golv- och 
måleriuppdrag. Utmaningen 
blir nu att hinna med både i 
planering och utförande.

Det senaste året har inneburit 
nya utmaningar med nya och 
ändrade rutiner, anpassningar 
för covid-19 restriktioner och 
att orderingången gått ner 
betydligt under perioder.

Dessa utmaningar har våra 
avdelningar hanterat föredöm-
ligt. Vi har hållit verksamheten 
i gång utan att behöva nyttja 
omställningsstöd eller korttids- 
permitteringar. Dessutom 
har vi klarat att hålla smitt-
spridningen nere bland våra 
anställda. 

Vi lyfter fram Karlstad i det 
här numret av Färgtrycket som 
ett väldigt bra exempel på hur 
vi agerat under utmaningen. 
Genom att vara innovativa och 
målinriktade har kontoret i 
Karlstad utvecklats och gjort 
oss till en ännu starkare sam- 
arbetspartner.

I Värmland har vi dessutom 
fått en riktigt rolig och bra 
start med vårt nyaste tillskott i 
Miljönären-koncernen – Miljö-
nären Färg & Tapet AB i Säffle. 

Trevliga, skickliga och ambi-
tiösa medarbetare med en er-
faren och duktig arbetsledare i 
Mikael Roth gör att vi ser fram 
emot en fortsatt utveckling 
och framtidstro i Värmland.

Nu hoppas vi att 
finvädret håller 
i sig och bidrar 
med några  
fina sommar-
månader 
framöver.

Trevlig 
sommar!

Daniel Larsson och Christian Hansson-Böe hos Miljonären i Karlstad.

N

Äntligen kom värmen och 
sommaren tar sin början. 

Det är ljusare tider på 
alla plan. Inte nog med  
att dygnen blir ljusare och 
varmare: Även pandemin, 
som vi levt under mer än 
ett år tillbaka, är förhopp-
ningsvis på sin upphällning.

Det märks i vår order- 
ingång att restriktionerna 
börjar upphöra och sam- 
hället öppnas allt mer. 

Andreas Söderqvist
Koncern-VD 
Ägare 

När coronakrisen riskerade att slå hårt mot Miljönärens verksamhet i Karlstad  
såg projektledarna Daniel Larsson och Christian Hansson-Böe hotet som en  
utmaning. På det viset bidrog pandemin till nysatsningar och framtidstro  
för Miljönären i Värmland.



er om detta senare. Istället går 
vi tillbaka till den 11 juni 1977. 
På fredagen hade Mikael Roth 

gått ut årskurs nio i grundskolan. Nu var 
det måndag och han följde med sin far 
Peo till första arbetspasset som målare. 
Efter ett kort introduktionspass, som 
bland annat innebar finmålning av lägen- 
hetsdörrar, fick han anställning som lär-
ling på Färg & Tapettjänst i Säffle.

– Det var självklart för mig att bli målare. 
Jag är den fjärde generationen målare i 
vår familj, säger Mikael Roth.

En drivkraft
De första vintrarna hände det att Mikael 
Roth blev permitterad och gjorde come-
back när våren kom. Men sedan 1982–83 
har han hela tiden varit Färg & Tapet-
tjänst i Säffle trogen.

– Jag har trivts och sedan har det varit 
en trygghet för mig att jobba här, menar 
Mikael Roth som betonar att han hela  
tiden haft drivkraften att lära sig något 
nytt och bidra till utvecklingen av måleriet.

Det kan ha gjort att han också lärt sig 
yrket som golvläggare och plattsättare.

Det i sin tur bidrog till att han nu är 
projektledare inom både måleri, golv 
samt kakel och klinker. Något han är en-
sam om inom Miljönären.

– Jag trivs verkligen med mitt jobb och 
det är alltid en lyckokänsla när man gjort 
ett bra jobb och det är fint.

Osäkerhet
Han kan se tillbaka på trygga, fina och 
givande år på Färg & Tapettjänst i Säffle. 
Det var kanske därför som han blev rik-
tigt arg när ägaren kom med beskedet att 
företaget skulle säljas till Miljönären.

Mikael Roth erkänner att ilskan berodde 
på en osäkerhet över vad som nu skulle 
ske och en oro hur de nya ägarna skulle 
agera.

– Jag var fundersam i två dagar och 
sedan började jag se möjligheterna i ny-
starten.

Mikael Roth berättar att oron sedan 
övergick i glädje och framtidstro när han 
fick träffa ägarna Klas Hedlund, Andreas 
Söderqvist samt produktionschefen Jan 
Stenström.

– De visade sig vara trevliga och ödmjuka 
killar med en ärlig ambition att verk-
ligen driva detta vidare till något bra. I 
dag känns det mycket bra att jobba med 
de nya ägarna och den känslan delar jag 
med mina kollegor. Samtidigt var detta 

ganska väntat med tanke på att många 
andra företag inom byggbranschen i Säffle 
tidigare sålts till externa ägare.

Stort förtroende
Med tanke på sina 44 år av erfarenhet inom 
branschen var det självklart att Mikael 
Roth skulle bli projektledare i Säffle.

– De ger mig stort förtroende att ut-
veckla verksamheten och det förtroendet 
ska jag svara upp mot. Dessutom har jag 
bra hjälp med administrationen av Liza 
(Björklund). Hon betyder mycket.

Mikael Roth säger att han har många 
framtida visioner över hur verksamheten 
i Säffle kan fortsätta utvecklas framåt 
över tid. Det mesta vill han inte avslöja, 
med ett undantag:

– Vi ska gå över länsgränsen till Dals-
land och ha en bra verksamhet i Åmål.

Man kan inte tro att Mikael Roth snart 
fyller 60 år och egentligen ska gå in på 
yrkeslivets upplopp. Detta är en nystart i 
målerikarriären som betyder mycket för 
honom. 

Men samtidigt bryts en tradition. Det 
blir ingen femte generation målare inom 
familjen Roth:

– Nej, jag har avrått dem och har istället 
bestämt betonat vikten av att gå sin egen 
väg och göra sina egna yrkesval.

Mikael Roth – en unik 
arbetsledare i Säffle

Mikael Roth har många visioner om hur verksamheten kan utvecklas framåt.

M

Fakta /Mikael Roth

Aktuell: Projektledare för Miljönärens 
verksamhet i Säffle.
Ålder: 59.
Bor: Långserud utanför Säffle.
Familj: Fru och fyra barn.
Fritidsintresse: Golf och fiske samt 
arbete med sommartorpet.

NYA TIDER I SÄFFLE

Mikael Roth är unik genom att vara 
projektledare inom både måleri,  
golv samt kakel och klinker. Därför 
har han blivit tryggheten och stabi-
liteten sedan Miljönären förvärvade 
Färg & Tapettjänst i Säffle.

– Vi har fått en bra start med de 
nya ägarna. De ger stort utrymme 
och förtroende att komma med  
idéer som kan utveckla verksam-
heten. Det här ser lovande ut för 
framtiden, säger Mikael Roth,  
som erkänner att han först blev  
riktigt fundersam när beskedet  
kom att hans chef sålt företaget  
till Miljönären.



– Det är efter skoltiden då jag hette  
Arvidsson. På senare tid finns kollegor 
som jobbat med mig i flera år och hela 
tiden trott att jag heter ”Arvid”, säger  
Michael Allström och skrattar. 

Hans goda humör är ett exempel på 
den stämning som nu finns hos många 
medarbetare hos Miljönären Färg & Tapet 
AB, som företaget nu heter.

Den nya ägarförutsättningen har tagits 
emot på ett bra sätt.

– Det är ett nytt administrativt tänk 
och arbetssätt, som är bra. Samtidigt är 
det ingen större skillnad operativt.

Men Michael Allström erkänner att 
han i början var skeptisk när beskedet 
kom att företaget skulle säljas:

– Det var väl en rädsla för nyheter.  
Man går i samma lunk och känner sig 
trygg med det. Man är lite orolig för  
vad som komma skall, säger Michael 
Allström och berättar att den känslan 
försvann när Miljönärens ägare Andreas 
Söderqvist och Klas Hedlund träffade 
medarbetarna.

– Jag vet inte vad de kan om golvlägg-
ning och måleri. Men de kan uppenbar- 
ligen driva företag. Där fick jag förtroende 

– Det känns verkligen att mitt arbete upp-
skattas, jag får en fin respons, säger hon.
Det var 2017 som Liza Björklund började 
jobba på Miljönärens kontor i Borlänge. 
Under åren som gick lärde hon sig allt-
mer om Miljönärens verksamhet. Samti-
digt blev hon kär i en värmlänning och 
flyttade därför till Karlstad.

Hennes arbete, som främst handlar om 

för dem. Den känslan tror jag de andra 
delar med mig, säger Michael Allström.

En lättnad
Målaren Mikael Lundborg säger att han 
kände en lättnad när beskedet kom att 
Miljönären förvärvat Färg & Tapettjänst 
i Säffle.

– Vi visste ju att en försäljning var på 
gång när den tidigare ägaren delat upp 
bolaget. Därför kändes det som en lätt-
nad när någon ville ta över och att det 

var ett stort företag som köpte bolaget. 
Dessutom kändes ägarna Andreas (Söder-
qvist) och Klas (Hedlund) väldigt bra och 
var trevliga när vi träffade dem. De sa på 
mötet att de inte skulle ändra på något, 
vilket de inte gjort.

Nu har det gått några månader sedan 
affären och Mikael Lundborg ser med till-
försikt på framtiden.

– Vi får se vad detta kommer att inne-
bära för oss längre fram. De har ju inte 
varit här så länge, men det blir nog bra.

Positiv stämning bland medarbetarna

Liza Björklund: 
En administrativ trygghet i Värmland

Färgtrycket Nummer 2 2021

Medarbetare på Miljönären Färg & Tapet som ser fram emot en framtid inom  
Miljönären: Fr.v: Rickard Andersson, Anton Karlsson, Michael Lundborg, Robert  
Lundborg och Calle Holmström.

Fakta /Liza Björklund

Aktuell: Administrativ trygghet i 
Värmland.
Bor: Karlstad.
Familj: Sambo
Ålder: 26.
Fritidsintresse: Se på serier och vara 
ute i naturen.

lönehantering, utgick från Miljönärens 
kontor i Karlstad när beskedet kom om 
förvärvet i Säffle. Plötsligt utökades hennes 
ansvarsområde rejält. Från ”enbart” löne-
arbetet i Karlstad till att också vara ett 
administrativt stöd i Säffle.

– Liza håller ordning på mig. Hon bety-
der så mycket för mig i mitt arbete, säger 
Mikael Roth som är projektledare och 
platsansvarig i Säffle.

Själv ser Liza Björklund sitt värde i Säffle:
– Det är viktigt att jag sköter adminis-

trationen bra och löser de flesta praktiska 
frågorna så att Mikael Roth mer kan foku- 
sera på verksamheten ute på fältet.

Samtidigt har hon en klar uppfattning 
om hur värmlänningarna inom Miljö- 
nären fungerar:

– Det är ett trevligt folk som har en 
stark vi-känsla.

Ibland faller pusselbitarna på plats 
extra bra.

I januari flyttade Liza Björklund 
till Karlstad och kärleken. Bara någ-
ra veckor senare förvärvade Miljö- 
nären Färg & Tapettjänst i Säffle.

Plötsligt fanns ett extra stort  
behov i Värmland av den admini- 
strativa kunskap som Liza  
Björklund kunde erbjuda.

När Färg & Tapettjänst i Säffle för- 
värvades av Miljönären fick flera av 
medarbetarna en nytändning och 
framtidstro.

Det berättar golvläggaren Michael 
Allström, som många kallar för  
”Arvid”.
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När Miljönären skapade ett 
inspirationsrum åt Lecab Bil 
i Karlstad blev resultatet att 
en kund köpte sig en bil. Det 
bekräftar Daniel Svedlund, vd 
på Lecab Bil:

– Ja, någon har köpt en bil 
för att de fick en bra camping- 
feeling i rummet. Den känslan 
bidrog direkt till bilköpet.

edningen för Lecab Bil 
tänkte att det behövdes 
något mer för att inspi-

rera till köp av husbilar. Det skulle 
vara något mer än att bara placera 
husbilarna i en traditionell bilhall.

Men frågan var hur de skulle göra:
– Därför åkte vi runt till några 

större husbilsåterförsäljare i Sverige. 
Vi hittade inte någon med rätt cam-
ping-feeling. Vi ville göra något extra 
och började fundera på hur man kan 
göra detta, berättar Daniel Svedlund.

”Bra bollplank”
Lecab Bil kontaktade Miljönären 
som lyssnade på idéerna och som 
sedan kom med flera förslag som 
uppskattades.

– Flera entreprenörer gör sitt 
jobb och gör det bra. Men här var 
Miljönären extra delaktiga och var 
ett bra bollplank, som tillförde  
sina idéer efter våra tankar. Det var 
roligt, menar Daniel Svedlund.

Det blev ett showroom med konst- 
gräs för utomhus, som lades ut i 

rummet. Väggarna täcktes med foto- 
tapeter som verkligen toppade käns-
lan av campingsemester.

– Det här jobbet skilde sig mycket 
från andra uppdrag vi gör i var- 
dagen. Därför blev detta extra roligt 
att göra. Det vi gjorde skulle likna 
en trevlig semester i alperna, säger 
Christian Hansson-Böe, som är Miljö- 
närens projektledare för måleri i 
Karlstad.

Hans kollega i Karlstad – Daniel 
Larsson, som är Miljönärens projekt- 
ledare inom golv samt kakel och 
klinker, bekräftar den häftiga känslan 
att få göra det här jobbet:

– Det är första gången vi fått lägga 
ut utomhuskonstgräs i en bilhall. 
Det var tungt eftersom det vara så 
stora rullar. Men det gick bra och 
hela konceptet var fantastiskt roligt.

Reaktioner
Reaktionerna kom direkt när allt var 
klart. Förutom spontant bilköp.

Daniel Svedlund på Lecab Bil er-
känner att det fanns en känsla av 
osäkerhet inför beslutet att lägga 
konstgräs i en bilhall:

– Men allt har gått över förvän-
tan. Det blev skitsnyggt. Vi är super-
nöjda, säger han och fortsätter:

– Vi har haft besök av general- 
agenter för bilarna, som uppmärk-
sammat detta och ville se allt på 
plats. Det har också väckt uppmärk-
samhet hos andra återförsäljare,  
vilket är extra roligt.

Lecab Bil fick  
råd av Miljönären  
– det inspirerade till bilköp

Daniel Svedlund, vd på Lecab Bil, trivs mitt i showroomet på Lecab Bil.

Bra start för  
återställningen efter 
lasarettsöversvämningen

När larmet gick den 24 november kunde man 
konstatera att en sprinkler gått sönder i en 
del av lasarettet. Det forsade ut 40 000 liter 
vatten som rann ner genom fem våningar 
och drabbade verksamheter som ögonmottag-
ningen, käkkirurgen, neurologen, cafeterian 
samt omklädnings- och personalutrymmen.

– Det blev riktigt omfattande vattenskador,  
säger Lars Engström som i 13 år var Miljö- 
närens målare på lasarettet och som väl känner 
till de aktuella lokalerna.

Nu är han projektledare på Miljönären i 
Falun och leder den del av renoveringsarbetet 
som Miljönären ansvarar för.

– Det är ett omfattande återställningsarbete 
där flera byggföretag är inblandade och vi 
ansvarar för ytskiktet. Vi har fått en bra start 
på det här arbetet och det är viktigt eftersom 
verksamheterna på de berörda avdelningarna 
så snabbt som möjligt måste komma tillbaka 
till det normala igen.

Arbetet inleddes i mars 2021 och beräknas 
vara avslutat i oktober 2021.

Tisdagen den 24 november 2020 drab-
bades Falu lasarett av en historiskt  
stor översvämning med en vattenskada 
som berörde fem våningsplan.
 Nu är Miljönären en viktig del i det 
stora återställningsarbetet.

Lars Engström, projektledare på Miljönären,  
konstaterar att renoveringsarbetet fungerar bra.

Översvämningen som drabbade Falu lasarett  
i november 2020 skapade stora rubriker i  
massmedia. Här en faksimil från Dalarnas  
Tidningar i Facebook om händelsen.

L
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Jörgen Malmberg, entreprenör och förändringsledare

Sedan Jörgen Malmberg återvände 
till Dalarna 2003, efter nio år i 
Stockholm, har han sett till att  
saker händer här i länet. Genom 
sitt eget företag Stirkal (lakrits 
baklänges) tar han konsultupp- 
drag inom marknad, försäljning 
och innovation. Och i sommar 
axlar han rollen som projektledare 
för en del av Dalarnas massvaccin-
ering av covid-19, med 90000  
doser som ska utföras 
under tre månader.

ina barn frågade 
mig en gång vad jag 
gör på dagarna. ”Jag 

hyr ut min hjärna”, svarade jag då. När 
man väljer att samarbeta med mig får 
man tillgång till all min samlade kun-
skap och erfarenhet. Att på kort tid förstå 
en ny marknad eller produkt, sätta ihop 
teamet och leverera – det är det jag tycker 
är allra roligast. 

Och Jörgen Malmberg har varit med 
och byggt upp många verksamheter till-
sammans med andra. Några exempel är 
Sabaton Open Airs barnarena Rockkids, 
nätverket Beyond Skiing, investararnät-
verket Dalecarlia Growth, festivalen Dala- 
drivet samt det egna nätverket ”Luncha 
med Jörgen”. Roliga, utmanande och 
värdeskapande – det är kriterierna för 
de uppdrag han tar sig an.

Leder vaccinationsprojekt 
i Dalarna
Nu är det snart dags att projektleda som-
marens massvaccinering av Dalarnas be-
folkning. Jörgen Malmbergs roll är att få 
allt att fungera, med planering, logistik, 
personal och oväntade händelser som 
dyker upp. Och det finns många likheter 

med en festivalorganisation, menar han.
– Under några få månader ska vi bygga 

upp en organisation, leverera och se till 
att allt flyter på. Och det är så jag trivs 
att jobba, i en fri roll nära vd:n och beslu-
ten. Jag brukar kalla det AC/DC-modellen. 
Med ett tajt och genialiskt komp kan jag 
agera i en friare roll. Men börjar kompet 
hacka, då kliver jag tillbaka. Därför är  
jag bra på att skapa rutiner för andra 
men sämre på att följa dem själv, för  
jag vill hela tiden utveckla dem, säger  
Jörgen Malmberg. 

Utvecklar traditionsrikt län
Att Dalarna har en särskild plats i Jörgen 
Malmbergs hjärta är tydligt. Som född 
och uppvuxen i Grycksbo i Falu kommun 

valde han att återvända till bygden och 
bosätta sig i byn Hillersboda, tre mil från 
staden. Nu är han med och driver utveck-
lingen i länet.  

– Dalarna har en alldeles särskild dy-
namik, från det lokala och traditionella 
i byarna till de stora, starka industrierna. 
Och det är helt fantastiskt att kunna 
bo som vi gör, ute på landet med utsikt 
över skogen, åkrarna, sjön och skidliften  
och samtidigt ha närheten till staden. 

Dessutom är Dalarna nära både 
Stockholm, kusten och fjällen. 
Det är oslagbart. Jag förstår var-
för folk kommer hit på semester,  
och det har ju pandemin visat 

ännu tydligare. Vem vill sitta instängd  
i en lägenhet där man ändå inte känner 
grannarna?

Du som är lakritsproffs, vilken är 
egentligen den bästa lakritsen?

– Av de cirka 60 sorter jag har hemma 
är nog den bästa ändå en mjuk sötlakrits 
med högt lakritsinnehåll, vilket vi sällan 
hittar i den vanliga affären. Det ska vara 
riktig kvalitetslakrits.

”Det roligaste är att 
  bygga, inte förvalta”

Fakta / Jörgen Malmberg

Gör: Entreprenör och förändringsledare.
Bor Byn Hillersboda utanför Falun
Familj: Fru och två barn, häst och katt.
Fritidsintresse: Träna sonen i fotboll 
och innebandy, åka slalom och hålla  
på med byggprojekt hemma.
När det blir dags att måla och  
tapetsera hemma. Gör du det själv 
eller anlitar hjälp?  Har jag tid och 
kunskap gör jag det helst själv, annars 
lämnar jag gärna över till proffs. 

M

Jörgen Malmberg är en vältalig 
mångsysslare som brinner för 
samhällsutvecklingen.

 


