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– som ger 
 möjligheter
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Glöm inte 
generations-
växlingen
Nyligen var jag på ett möte med 
arbetsförmedlingen och pratade 
generationsväxling. Vad vi än  
håller på med i vår vardag,  
kommer tiden att förändras,  
eller vi förändras av tiden.

Inser vi att det är på det viset? Med största 
sannolikhet svarar de flesta nej på den frågan.  
Varför är det så? Förmodligen för att många 
har ”fullt upp”?
 Jag anser att vi inte tar frågan riktigt på 
allvar eller skjuter den åt sidan tills det blir 
högaktuellt eller försent.

Kom plötsligt att tänka på strofen ur en melodi:  
”Alla vill till himlen men ingen vill dö”. Jag 
tycker faktiskt att den beskriver den brist vi 
börjar se inom hantverksyrkena. 
 Vi inser inte hur viktigt det är att sköta 
den biten. Att flera yrkesgrenar inte tagit 
hand om återväxten på ett bra sätt är vi alla 
på något sätt delaktiga i.

Då blir frågan: Hur ska vi hantera den akuta 
bristsituation som kan börja skönjas inom 
några yrkesgrenar? 
 Tyvärr känns det här problemet yrvaket 
på flera håll. Kanske även hos oss på Miljö-
nären, trots att vi har en tradition att ta emot 
elever och lärlingar i våra företag. 
 Det positiva är att man börjar vakna upp 
på flera håll omkring problematiken.

Jag har ägnat mycket tid med att åka runt och 
prata med politiker, skolfolk, arbetsförmedlare 
och frågat hur de ser på problemet. 
 I det sammanhanget är det roligt att alltfler 
börjar intressera sig för dessa frågor.
 Under dessa möten har vi identifierat  
flera områden vilket skulle kunna leda till ett  
intressant samarbete mellan myndighet och 
företag. 

Ett konkret exempel är en företagsförlagd 
golvutbildning, som vi hoppas ska hörsammas 
av golvföretag i vår region. 
 Det arbetet är nu under uppstart. Det ska bli 
spännande att följa arbetet med rekrytering av 
intresserade som kan tänka sig att nappa på 
detta. Det ska inte spela någon roll om man 
är svensk eller inte, det räcker med att man  
är ”hantverkare!”

Generationsväxling är 
ju framtiden!

Miljönären stöder 
ny golvutbildning
– Nu måste det hända något! Klas Hedlund, VD på Miljönären, är trött på att så lite görs åt bristen 
på golvläggare. Därför är Miljönären drivande bakom ett projekt för golvutbildning i länet.

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  
Telefon: 0243-668 83 

Mobil och Viber: 
070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

I dag finns ingen riktig utbildning för golvläggare, 
vilket är ofattbart, enligt Klas Hedlund.
 – Hela branschen har slarvat bort en utbildning, 
vilket kan få stora negativa följder i framtiden.  
Men nu har en möjlighet öppnat sig och den chan-
sen tar vi, säger Klas Hedlund.
 Han syftar på att Byggutbildning STAR, i sam-
arbete med Arbetsförmedlingen, planerar starta  
en byggutbildning för golvläggning på gymnasie-
nivå. Miljönärens roll blir att ta emot praktikanter 
och lärlingar.
 

– Vi är medvetna om att det kan innebära extra-
jobb för oss, men det är oerhört viktigt att det 
händer något inom rekryteringen av golvläggare. 
Vår förhoppning är att fler företag inom branschen 
förstår vikten av detta och engagerar sig i det här 
projektet, säger Klas Hedlund och beskriver bris-
ten på yrkesfolk inom det här området:
 – Vi på Miljönären skulle direkt kunna rekrytera 
fem golvläggare. Så stort är vårt behov. Samtidigt hör 
vi att det behöver byggas fler bostäder i samhället. 
Hur ska det gå till om det saknas arbetskraft? 

Nu måste fler golvläggare utbildas. Därför stödjfer Miljönären arbetet för en ny golvutbildning. 

Tema framtid



Gesällprov med känslor

Anna Mickelsson bestämde sig tidigt för 
att bli målare. Den yrkesdrömmen har 
hon haft sedan första året på gymnasiets 
byggprogram.
 – Förmodligen har jag fått tankarna 
från pappa och morfar, som båda är hän-
diga personer. Därför har jag hela tiden 
känt att det skulle vara roligt att välja ett 
praktiskt yrke.

Kollegorna har verkligen ställt upp
I samband med studierna på byggpro-
grammet blev det praktik på Miljönären 
som sedan följdes upp av lärlingsjobb.
 I dag, cirka 6 800 lärlingstimmar se-
nare, står hon i lägenheten och gör sitt 
gesällprov.

– Jag har haft en bra lärlingstid på Mil-
jönären. Många av kollegorna har verkli-
gen ställt upp och förklarat om jag und-
rat över något. Bara det gör att man trivs 
extra mycket på Falukontoret, säger hon.
 Anna Mickelsson spacklar en vägg 
och berättar att hennes gesällprov om-
fattar en lägenhet på fem rum och kök. 
Det är en stor lägenhet när det handlar 
om gesällprov.

– Så är det nog, men det gäller bara att 
ta sig an utmaningen. Det svåraste är 
nog att planera arbetet ordentligt så att 
allt går ihop. Rätt arbetsmoment ska ju 
utföras vid rätt tidpunkt, säger Anna och 
fortsätter:
 – Det mest tålamodsprövande jobbet 
är nog fönstermålningen. Där blir det 
mycket ”pillig” målning.

En form av kvalitetssäkring
Inom Miljönären finns en önskan, från 
företagets sida, att alla som har gått som 
lärlingar också ska göra gesällprovet. Det 
är en form av kvalitetssäkring som visar 

att målarna klarar de flesta arbetsmo-
ment. Men gesällprov är inget som är 
självklart för alla unga målare.
 För Anna var det ingen tvekan.
 – För mig kändes det självklart att 
göra. Det är bra att ha papper på att 
man klarat de olika arbetsmomenten 
och helst också få bra betyg, säger Anna, 
som erkänner att detta är ett speciellt 
arbete som berör känslorna i kroppen.
 Man är så uppe i jobbet och vill verk-
ligen att det blir ett bra resultat. När jag 
är klar och godkänd kommer jag nog att 
unna mig att köpa något som jag tittat 
på väldigt länge, säger Anna.

Målaren Anna Mickelsson, 21, jobbar med sitt gesällprov.

Fakta/Gesällprov 

Gesällprovet innehåller  
följande delar:
• Underbehandling på 
 snickerier
• Färdigbehandling på 
 snickerier
• Underbehandling för målning
 på tak och vägg
• Målning på tak och vägg
• Underbehandling för tapet-
 sering/vävsättning
• Tapetsering/vävsättning
• Använd arbetstid

Betyg 1-5 beroende på svårig-
hetsgrad och utförande.
 Klarar man gesällprovet får 
man gesällbrev och yrkesbevis.

Det utförda arbetet granskas  
av två särskilda gesällprovs-
granskare, en från vardera 
parten (arbetsgivarorganisa-
tionen Målaremästarna och 
fackföreningen Målareförbun-
det). De är utsedda av MYN, 
Måleribranschens yrkesnämnd. 
Vid granskningstillfället ska 
lärlingen och en representant 
för arbetsgivaren närvara.

Det är en lägenhet i centrala Falun. Målaren Anna Mickelsson, 21, är mitt 
uppe i sitt gesällprov. 
 – Jag är inte nervös, utan känner mest en oro över att missa något. 
Jag vill verkligen att det här ska bli bra, säger hon.
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Keim – en  
bra färg för  
putsfasader

Kajanhuset i Borlänge har fått en vacker fasad genom 
Keim putsfärg.

Här tar Miljönären 
ett framtidsansvar
Måleribranschen har ett framtidsansvar att ta emot praktikanter och lärlingar. Det anser Miljö- 
nären, och satsar hårt på att den nya generationens målare får ett bra mottagande när de kommer 
till företaget. Ett led i det arbetet är att Stefan Nilsson, Falun, och Michael Heydeck, Borlänge, blir 
lärlingsansvariga inom Miljönären.

Inom kort har båda fått en handledarutbildning som 
kommer att hjälpa dem i det arbetet. Det är också 
ett led i ett samarbete med Praktiska gymnasiet  
i Falun. 
 – Det är oerhört viktigt att de elever och lärlingar 
som kommer till oss får bästa möjliga mottagande så 
att de blir utlärda på rätt sätt. De är ju branschens 
framtid, säger Stefan Nilsson, som tror att Miljönären 
blivit en föregångare när det gäller att ta hand om den 
nya generationens målare.
 – Vi ligger åtminstone långt framme inom det här 
området. Det här är ett eftersatt område inom bran-
schen, säger han.
 En bra praktik eller lärlingstid betyder mycket för 
både eleverna och Miljönären.

– Det är en tid då eleverna kan se om de verkligen 
vill bli, eller passar som, målare. Vi noterar givetvis 
också om de är lämpade för yrket eller inte. Här är 
vår viktigaste roll att vara rådgivare och inspiratörer, 
säger Stefan Nilsson.
 Han berättar om Amir Naseri, som kommer från 
Afghanistan. (Läs mer om honom i nummer 3 2014).
 – Han är en mycket duktig kille som var praktikant 
när han kom till oss. Snart börjar han som lärling. 
Det är ett lyckat exempel på hur det kan gå om vi 
gör detta rätt.
 Stefan beskriver med glöd den härliga känslan när 
ungdomarna utvecklas.
– Det är så roligt att se när de står på egna ben och 
kan jobba självständigt. Den känslan är en drivkraft.

Stefan Nilsson, Falun är tillsammans med Michael Heydeck, Borlänge lärlingsansvariga inom Miljönären.

Många fastighetsägare står inför utma-
ningen att renovera äldre putsfasader. 
Det är inte lätt eftersom det krävs både 
rätt färg och rätt teknik. Miljönären och 
Keim putsfärg har blivit en uppskattad 
kombination.

I dag finns alltför många exempel på puts-
fasader som förfallit i förtid eftersom det vid 
renoveringen antingen använts färg som är 
mindre lämpad för putsfasader, eller så har 
de som utfört jobbet använt mindre lämpade 
arbetsmetoder.
 Miljönären använder sedan en tid tillbaka 
Keim putsfärg. Det är en ren silikatfärg som 
både behåller kulörerna mycket länge och är 
mycket diffusionsöppen. Det vill säga, låter 
fasaden torka ut ordentligt efter byggtiden, 
efter regn, och så vidare. Vid renovering av  
putsfasader är det nämligen mycket viktigt att 
använda färg som låter fasaden andas.

Rustade för att möta marknadens 
ökade efterfrågan
Jan Stenström, som är arbetschef på Miljö-
nären, berättar att Keim putsfärg har blivit 
mycket populär på marknaden. Många kän-
ner till färgens egenskaper.
 Samtidigt krävs en speciell teknik för att 
behandla fasaderna eftersom materialet suger 
en hel del färg.
  Vi på Miljönären har nu skaffat oss den 
erfarenheten, vilket gör att vi är bra rustade för 
att möta marknadens ökade efterfrågan inom 
det här området, säger Jan Stenström.
 Exempel på fastigheter som Miljönären 
målat med Keim är: Älvdalens kyrka, Mjälga-
skolan i Borlänge, Kajanhuset i Borlänge och 
Främsbacka herrgård i Falun.

Nummer 1   2015



Färgtrycket   Information från Miljönären-koncernen

– När man målar om ett plåttak måste 
man göra allt för att takets livslängd 
ska bli så lång som möjligt. Därför 
krävs hög kompetens, beprövade meto-
der och genomtänkta val av material.
 
Lång erfarenhet
Först avlägsnas all lös färg genom vat-
tenblästring med ett tryck på 700 bar. 
Angripen plåt rostskyddsbehandlas 
innan färgen stryks på i två skikt. För 
att få rätt tjocklek på färgskikten mäts 

Rätt metod ger plåttak som håller

ytan med en ytskicktstjockleksmätare 
(My-mätare).
 – Vår långa erfarenhet är grunden 
i vår kompetens. Vi har lärt oss vilka 
material som fungerar bäst och har hit-
tat de färgtyper som håller i längden. 
Detta i kombination med effektiv  
utrustning och personal som kan han-
tera den rätt gör att vi kan leverera 
ett resultat som håller längre än vad 
garantin lovar, säger Jan Stenström, 
arbetschef på Miljönären.

Både Grycksbo kyrka och Kajanhuset 
renoverades sommaren 2014. Kajan-
huset i centrala Borlänge är ett vackert 
hus i jugendstil med välvda fönster 
och branta tak. När ställningarna 
var resta målades också fasaden med 
ny silikatfärg, en ”öppen” färg som 
släpper igenom eventuell fukt i den  
originalputs som varit orörd sedan huset 
byggdes 1923. Nu i sommar ska fönst-
ren plockas ut och renoveras på Miljö- 
närens verkstad.  

Säkerheten är A och O
Vid Grycksbo kyrka byggdes ställ-
ningar hela vägen upp runt det spetsiga 

tornet. Vid alla takarbeten är säker- 
heten A och O.
 – Det handlar om att informera 
och att gemensamt gå igenom hur 
förutsättningarna ser ut för varje upp-
drag så att man bygger in säkerhets-
tänket i hela projektet, fortsätter Jan 
Stenström.
 Något som däremot aldrig går att 
påverka är vädret:
 – Sommaren är kort. Det är inte 
bara regnväder som ställer till det. 
Det får inte vara för hett och därför 
måste man använda både tidiga morg-
nar och sena kvällar, så det gäller att 
vara flexibel.

– Det viktiga för oss var att vi har 
kunnat fortsätta verksamheten i  
skolorna, trots fönsterrenoveringen. 
Miljönären har monterat fönster- 
skydd som fungerar bra som ersättare  

för fönstren under renoveringen.
 Gylleskolan är en av de skolor  
som Miljönären arbetar i. Det ar-
betet har delats in i olika etapper 
under flera års tid. Två andra skolor  

är Halvarsskolan och Mjälgaskolan.
 – Genom att renovera dessa fönster, 
som är av äldre virke, ökar man livs-
längden på fönstren betydligt. Dess-
utom kan det bli mer ekonomiskt 
fördelaktigt om, som i fallet med 
Halvarsskolan, samma entreprenör 
både renoverar fönstren och målar 
hela huskroppen, säger Bo Nordkvist.

Slitet blir som nytt. Fönsterrenovering har 
många fördelar.

Miljönären har stor kunskap och erfarenhet när det gäller att måla plåttak. 

Miljönären har i flera år arbetat med att renovera fönster på olika skolor 
i Borlänge. Bo Nordkvist, beställare på det kommunala bostadsbolaget 
Tunabyggen, är nöjd med hur arbetet har fungerat.

Fönsterrenoveringen uppskattas i Borlänge

Miljönären har målat taken på två riktiga profilbyggnader i Dalarna. 
Både Grycksbo kyrka med sitt spetsiga torn och Kajanhuset med sitt 
branta tak glänser nu i skinande svart.
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Marknadsföring och kommunikation 
– och orientering – är fortfarande en 
del av Annichens yrkesvardag. Hon 
har ett frilansuppdrag för O-Ringen i 
Sälen 2016. Det handlar om att skapa 
ett bra arrangemang som lockar så 
många som möjligt.

Annichens liv innehåller  
mindre stress och mer färg

O-Ringen toppade 1985 när täv-
lingen gick i Falun. Då deltog 25000 
personer. Visionen är att nå dit igen.  
 Efter många års intensivt pendlande 
lämnade hon kommunikationschefs-
jobbet på LRF och blev frilansare 
2010. I samband med att hon ställde 

upp i Mästarnas mästare i SVT började 
hon berätta om kampen mot sina 
egna prestationskrav.

Uppmärksamheten blev enorm. 
Vad beror det på?
– Jag tror att jag öppnade en dörr in 
till något som många känner igen sig 
i. En reporter jag mötte sa ”du har ju 
gett prestationsångesten ett ansikte”. 
Vårt samhälle och vår kultur är otro-
ligt prestationsinriktad. Lycka är så 
förknippad med att vi presterar, på 
jobbet eller i Vasaloppsspåret.

Nu jobbar du bland annat med att 
hjälpa andra att hantera sina krav. 
Hur fungerar det?
– Det bygger på att det finns öppen- 
het, tillit och trygghet i relationen. 
Man delar, speglar och ställer frågor. 
Du är själv den som har dina svar.  
För att det ska fungera måste också 
jag vara öppen med mina tillkorta-
kommanden.

Hur gör du idag för att hantera 
dina drivkrafter? 
– Mitt allra viktigaste verktyg är att 
meditera. Idag är jag lite latare och är 
inte igång lika mycket som tidigare. I 
grunden är jag ju en aktivitetsperson. 
Det var helt enkelt den position jag 
valde som liten, det blev mitt sätt att få 
uppmärksamhet i en stor syskonskara.
 – Jag är den jag är, har mina möns-
ter, men idag kan jag få syn på dem 
och hantera mitt liv. Jag får leva med 
mina skuggsidor, det finns till och 
med en del energi att hitta där.

Hur tränar du idag?
– Jag är ute väldigt mycket. Jag håller 
mig medvetet borta från tävlings-

situationer, men joggar kontinuerligt 
2–3 gånger i veckan i lagom takt. Och 
enligt de senaste vetenskapliga rönen 
är det tydligen precis så man ska göra, 
skrattar Annichen.
 Skogen börjar på andra sidan stake- 
tet. Den faluröda villan är nyrustad, 
men färgvalet bryter mot dagens  
dominerande trend. I stora rummet 
går väggarna i svagt pistagegrönt.  
Panelerna i hallen är djupröda. Köks-
luckorna är glatt gula och kökstapet-
erna matchar i storblommigt gult.

Har du målat och tapetserat själv?
– Nej, det råkar faktiskt vara Miljö-
nären som gjort jobbet. Jag är väldigt 
nöjd – och Anders Tynell som målade 
och hängde tapeter tyckte det var 
trevligt att få jobba med andra färger  
än vitt.

Profilen

Annichen Kringstad, kommunikatör och coach

Fakta/ 
Annichen Kringstad 
Bor: I ett rött litet hus i Falun.
Ålder: 55 år.
Familj: Döttrarna Hanne  
och Moa (utflugna) och Åse.  
Särbon Kjell. 
Dvärgpudeln Sam.
Läser: Gärna romaner.  
Rekommenderar ”Britt-Marie 
var här” av Fredrik Backman 
och ”Med sina läppars svalka” 
av Theodor Kallifatides.
Lyssnar på just nu: Sagan  
om Ringen-böckerna.
Motionerar: 
Promenader med Sam.  
Gärna skidor. 
Jogging 2-3 gånger i veckan  
i lagom takt.

Slitet blir som nytt. Fönsterrenovering har 
många fördelar.

Annichen Kringstad är orienteringsprofil, frilansande kommunikatör och coach. Hennes vardag 
består i dag av mindre stress och mer färg. Foto: Stig Meiton.

www.miljonaren.se

Milönären AB
Huvudkontor:
Projektgatan 2
781 70 Borlänge
Tel 0243-668 80

Här kontaktar ni oss:
Borlänge: 0243-668 80
Falun: 023-291 10
Ludvika: 0240-148 99

Rättvik: 0248-138 10
Karlstad: 054-10 15 20
Avesta: 0226-539 09

Mora: 0250-106 16
Kristinehamn: 0550-774 700
Örebro: 019-25 05 07

Annichen Kringstad är frilansande kommunikatör och coach. Hon har 
idag en vardag med lite stress och mer färg. 
 Det vilar ett slags bestämt lugn över Annichen Kringstad. Det har 
dock tagit många år för orienteringsvärldsmästaren att bli kompis med 
sina egna drivkrafter. 
 I dag jobbar hon mindre än heltid, bland annat med att hjälpa andra 
att hitta vägar för att hantera sina prestationskrav.
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