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Ambulans- 
 byggnaden  
i Falun tar form
Underjordiskt  
uppdrag i Karlstad

Måla på vintern!



Färgtrycket

Färgtrycket   Information från Miljönären-koncernen

Nya utmaningar, 
nya insikter 
För drygt tre år sedan kom  
frågan: Vill du bli ordförande i 
IBF Falun? Jag, som aldrig hållit  
på med idrott, fick frågan från en 
elitsatsande förening. 

Självklart blev jag förvånad, vad skulle jag 
bidra med? Valberedningens svar var: Du 
behöver inte bry dig om det sportsliga, det 
tar vi hand om. Din uppgift är att bygga den 
andra delen, en organisation som håller i 
längden, grunden för långsiktiga framgångar 
som sporten ska vila på. Svaret innehöll 
kloka ord tyckte jag. Jag tror redan där att 
valberedningen fick in en fot bakom den dörr 
som jag inte hade tänkt öppna. 
 
Okej sa jag, om ni sköter sporten i år, vad 
blir resultatet kommande säsong? Vi vin-
ner SM guld, vi har planerat för det i tre år, 
svarade sportchefen. Kommentaren var väl 
lite kaxig kan tyckas, men jag insåg att det 
fanns täckning för den, efter min research 
kring klubben och innebandyn.
 
Det var en viktig vinkling för en sportnovis, 
man hade någonstans ritat en karta som 
beskrev hur man skulle nå framgångens 
topp – och helst stanna där. Att köpa sig  
till framgång fungerar inte, det hade man 
insett, och att göra det i längden klarar man 
inte heller. Det måste till fler saker än bara 
det sportsliga.
 
Efter några veckors intensiva träffar med 
klubbens representanter var det dags för ett 
svar, ett nej som under ett antal veckor glidit 
mot ett ja. Och ett ja blev det. Ett ja som 
jag hittills inte ångrat, trots att det många 
gånger varit ohyggligt påfrestande, och man 
undrar ibland vad man gett sig in i. 

Vad har det då gett mig? Bland annat tre 
SM-guld i rad, att få se glädje hos människor 
i föreningen, hårt arbete och jag har lärt 
mig nya saker i en ny ”bransch”. Dessutom 
har jag fått ett nytt fritidsintresse. Jag följer  
sporten innebandy, inte bara IBF Falun. Kort 
sagt; jag har blivit en rikare människa.
 
Vi behöver alla framgång och glädje, oavsett 
vad vi håller på med. Affärer eller idrott. Att 
framgång börjar i planering vet vi. Att hålla 
sig till planen föder också framgång – eller 
tur, som man också säger ibland. Och jag 
har lärt mig det igen, på ett nytt sätt i en ny 
dimension. Häftigt!
 
Tack för att ni läste, 
och så önskar jag er alla 
en trevlig sommar!

Vintern – en bra 
tid att måla
Målerijobben hopar sig på sommaren då det kan målas både ut- och invändigt. På vintern är det 
bara inomhusarbeten som gäller, vilket skapar en ojämn beläggning.  
 – Vi vill jämna ut säsongerna så mycket vi kan. Det vinner både vi och våra kunder på, säger 
Joacim Backelin, marknadschef på Miljönären.

Klas Hedlund 
VD på Miljönären  
Telefon: 0243-668 83 

Mobil och Viber: 
070-522 88 95 

Skype: klas.hedlund

Går det att göra annorlunda, går det att planera 
på ett annat sätt? Privata fastighetsägare, allmän-
nyttan, landsting, industri och kommuner skulle 
kunna få bättre service och jobben skulle kunna 
genomföras snabbare och med ännu högre kvali-
tet, om alla tog sig en funderare: ”Behöver detta 
projekt genomföras nu? Blir det bättre, eller lika 
bra, på vintern?”
 – Renoveringarna kan bli mer effektiva, och vi kan 
sätta in större resurser om arbeten som inte behöver 
göras på sommaren kan sparas till vintern. Produk-
tionstiden blir helt enkelt kortare, säger Joacim. 
 Han berättar att många inomhusmiljöer lämpar 
sig särskilt väl för vintermålning; kontor, personal-
utrymmen, trapphus, omklädningsrum, p-hus och 
gemensamma utrymmen. Även skolor kan målas 
vintertid, trots att elever och lärare är på plats, med 
god planering och vilja. Ett välbemannat projekt 
går snabbt och smidigt att genomföra. 
 – Det är ju också viktigt att våra ungdomar som 
en gång ska ut i arbetslivet får en chans att se hant-
verkare arbeta och förvandla nerslitna lokaler till 

trevliga miljöer. Det är bra om de kan få upp ögonen 
för hantverksyrket och tänka att de också skulle vilja 
arbeta med detta i framtiden, säger Joacim.

Gör yrket mer attraktivt
Och just möjligheten till sysselsättning året runt är 
en viktig faktor om branschen ska kunna rekrytera 
nya friska krafter och klara av den ständigt pågå-
ende generationsväxlingen.
 – Om det är självklart att unga målare ska gå  
arbetslösa flera månader varje år kommer det att vara 
svårt att locka ungdomar till yrket, menar Joacim.
 Han framhåller också att utesäsongen kan bli 
effektivare om fler av hans medarbetare i större 
utsträckning kan arbeta utomhus under sommar-
säsongen, då oräkneliga antal kvadratmeter skriker 
efter handpåläggning. Om man kan skjuta på fler 
av inomhusarbetena till vintern.
 – Jämnare beläggning, effektivare planering, 
bättre kvalitet och en rationellare produktion. Det 
önskar vi oss alla, både kunder, hantverkare och 
måleriföretag, understryker Joacim.

Många inomhusmiljöer lämpar sig särskilt väl för vintermålning.



Landstingets nya  
byggprojekt miljöcertifierade

Hela byggprocessen kvalitetssäkras

För Miljönären har Landstinget Dalar-
nas båda projekt inneburit ett helt nytt 
sätt att arbeta på. Alla material som  
används måste hela tiden kontrolleras; 
om de stämmer med den certifierings-
klass som Landstinget jobbar mot. 

– Allt vi gör ska dokumenteras och om 
något material avviker bör vi hitta en an-
nan produkt, fortsätter Janne Stenström.

Logistisk utmaning
Dahlska huset var ett jätteprojekt 
som pågick under tre år och Miljönä-
ren hade mellan fyra och tio målare i 
arbete samtidigt eller i olika etapper.
 – Det var även en utmaning rent 
logistiskt, inte minst med tanke på 
materialleveranserna, som var begrän-
sade till några få timmar i veckan, 
bland annat på grund av byggnadens 
placering på lasarettsområdet, berättar 
Janne.
 Den nya ambulansstationen blir 
förvisso stor, men är ett projekt av en 
helt annan kaliber och omfattning. I 
skrivande stund har målaren Stefan 
Nilsson arbetat ensam i lokalen i fyra 
veckor, men snart kommer han att be-
höva förstärkning allteftersom de andra 
hantverkarna blir klara med sina delar 
och målarna kan få friare tyglar.

– Nu får jag måla där jag kommer åt  
och vara så flexibel som det bara går,  
säger Stefan.

Allt är dokumenterat
Martin Ullgren som är byggprojektle-
dare på Landstinget Dalarna berättar att 
man nu projekterar alla nybyggnationer 
för en mer effektiv energianvädning och 
sundare innemiljö.
 – Vi är stolta över att ha nått den hög-

sta nivån enligt Miljöbyggnad eftersom 
projekten innehåller stora utmaningar, 
både till omfattning och komplexitet.
 Han berättar att andra landsting har 
intresserat sig för certifieringsprocessen 
och förhört sig om de erfarenheter som 
gjorts i Dalarna.
 – Nu vet vi exakt vilka material som 
finns var. Allt är dokumenterat, vilket 
kommer att underlätta förvaltningen i 
framtiden, säger han.

Målaren Stefan Nilsson jobbar flexibelt. Den nya ambulansstationen tar form.

Miljöbyggnad är ett certifierings-
system som baseras på svenska 
bygg- och myndighetsregler  
och på svensk byggpraxis.  
Certifieringen sker via Sweden 
Building Council.

*Dahlska huset omfattar  
23000 kvadratmeter bruksarea. 
Här ryms kvinnokliniken, neon-
antalavdeningen, kirurgkliniken 
och akutmottagningen.  
Inflyttning augusti 2013.

Ambulansstationen omfattar  
1800 kvadratmeter bruksarea. 
Här kommer garage, kontor, kök, 
omklädningsrum, personalrum, 
utbildningslokaler och en konfe-
rensvåning att inrymmas. Inflytt-
ning planeras till oktober 2015.

Landstinget Dalarnas nya byggprojekt har miljöcertifierats enligt certifie-
ringssystemet ”Miljöbyggnad”.
 – Vi har varit ansvariga för målningsarbetena i det så kallade Dahlska 
huset* på Falu lasarett och just nu jobbar vi för fullt med den nya  
ambulansstationen, berättar Janne Stenström, arbetschef på Miljönären.

Landstinget Dalarna var tidigt ute med 
att besluta sig för att följa kriterierna för 
miljöbyggnation.
 – Vi började diskutera frågan 2010,  
i samband med att den nya kvinnoklini-
ken skulle byggas vid Falu lasarett, säger 
Martin Ullgren, byggprojektledare på 
Landstinget Dalarna.
 Förutom att frågan är aktuell och 
ligger i tiden handlar miljöbyggnation 
främst om att kvalitetssäkra hela bygg-
processen.
 – En certifieringsprocess tvingar alla 
att arbeta på ett strukturerat sätt, att jobba  
med rätt frågor i rätt tid, fortsätter han. 

Miljöbyggnad handlar om femton olika 
områden varav material endast omfat-
tar två. Tack vare det nya arbetssättet 
har Landstinget Dalarna nu full kon-
troll på vilka material som har använts 
i hela byggprocessen tack vare att samt- 

liga material är dokumenterade.
 – Tidigare visste vi bara att måleri-
företagen använde spackel och vit 
färg.
 Martin Ullgren har haft ett lång-
varigt samarbete med Miljönären.

– Miljönären gör ett bra jobb och  
tillför kloka synpunkter som led- 
er till förbättringar. De vill delta  
aktivt i våra projekt, vilket gör dem till  
en bra partner att samarbeta med, 
säger han.

Miljöbyggnation
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Avestaavdelningen
Miljönären har funnits i Avesta sedan slutet  
av 1990-talet, då avdelningen startade som  
en filial till verksamheten i Borlänge. Privat- 
kunder är och har varit en viktig del av 
verksamheten, vid sidan av fastighetsägare 
och lokala industrier. I början av 2015 
kom det glädjande beskedet att avesta- 
avdelningen tecknat ett ramavtal med det 
kommunala fastighetsbolaget Gamla byn.
 – Det ger oss en bra grund att stå på 
de närmaste åren. Större regelbundenhet i 
verksamheten gör att vi kan hålla en jämnare 
beläggning samt öppna upp för expansion, 
säger Jan Stenström, arbetsledare, som också 
är bosatt i Avesta.

Fakta/Avestaavdelningen
Storlek: Fyra målare.

Kompetens: Alla typer av in- och utvändiga 
målningsarbeten samt golvläggning.

På gång: I början av 2015 blev det klart  
att Miljönären skrivit ett nytt ramavtal med  
det kommunala fastighetsbolaget Gamla byn  
där också Avesta industristad och Avesta  
kommun ingår.

Referensjobb: 
• Iordningställande av huvudkontor för 
 Bagheera i Koppardalen. 

• Målning och ommålning av världens 
 största dalahäst, vid infarten till Avesta. 

• Renoveringar och underhåll för allmän- 
 nyttiga fastighetsbolaget  Gamla Byn. 

• Service och underhåll på Avesta lasarett. 

• Otal mindre och medelstora uppdrag 
 åt lokala fastighetsägare, byggföretag 
 och privatpersoner.

Färgstarkt uppdrag 
i underjorden 
Telia IMC:s 2000 kvadratmeter stora underjordiska övervakningscentral  
i Karlstad har fått ett rejält och välbehövligt lyft tack vare Miljönären.

Telia har 158 miljoner kunder över hela världen. För 
att se till att tjänsterna håller världsklass är Telia IMC 
(Incident Management Center) i Karlstad en viktig 
del. I ett bergrum, 32 meter ner i marken, arbetar ett 
60-tal personer dygnet runt för att hålla företagets 
fasta nät runt om i världen igång.
 – Att fixa ytskikten i en miljö, där det står dator-
skärmar från golv till tak och där personalen alltid är 
på plats, har varit en utmaning utöver det vanliga, 
summerar Roland Berg, regionchef för Miljönären i 
Värmland.

Målade utan att störa
Patrik Nyström, inredare på Colorama i Karlstad, fick 
uppdraget att förvandla den murriga underjordiska 
arbetsplatsen till en modern och ljus miljö med över-
jordisk känsla. För att ge personalen en upplevelse av 
att befinna sig i markplan, i dagsljus, har fototapeter 
med Karlstadmotiv specialtillverkats.
 – Färgsättningen i övrigt går i Telias färger; vitt och 
lila, berättar han.
 En av de många utmaningarna har varit att måla 

Telias lila ”telefontråd” genom korridorer och trapp-
hus hela vägen ner till det allra heligaste, driftrummet.
 – Som tur är fanns redan en saxlift på plats i berg-
rummet, att bygga ställningar hade inte fungerat, 
säger Patrik.
 – Att bedriva rationellt måleri under de förhållan-
den som mötte oss där nere var en utmaning, men vi 
har gjort så gott vi har kunant, tillägger Roland med 
ett skratt.

”Vanliga” färger
På några putsade väggar har silikatfärg använts för 
att transportera bort fukt. För övrigt behövdes inga 
specialfärger eller material användas i lokalerna i berg-
rummet.
 – Vi har använt Svanenmärkta allergitestade  
färger, säger Roland Berg.
 Patrik Nyström har samarbetat med Miljönären i 
tidigare projekt.
 – Jag kände mig trygg med att de skulle ro det här 
uppdraget i hamn och lämna ett gott arbete efter sig, 
säger han.
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Miljönären i Sverige

Tomas Gabrielsson, Simon Frääs, Isabelle Olsson 
och Mikael Ståhl.
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Jernhusen äger och förvaltar fastigheter som är eller 
har varit knutna till Sveriges järnvägsnät.
 – Företaget bildades i januari 2001 i samband 
med bolagiseringen av Statens Järnvägar, berättar 
Kjell Ekholm.
 Ägandet innefattar järnvägsstationer, kontorsfas-
tigheter, terminaler och tågverkstäder och de flesta 
fastigheterna ligger i eller omkring större städer. I 
Örebro äger och förvaltar Jernhusen 85 000 kva-
dratmeter lokalyta, främst på det så kallade CV*-
området i centrala Örebro.

Håller tidplaner
Samarbetet mellan Jernhusen och Miljönären påbör-
jades för 2,5 år sedan och är ett resultat av att Ken-
neth Eirelius, Miljönärens platschef i Örebro och 
Kjell Ekholm på Jernhusen tidigare har samarbetat i 
andra sammanhang och konstellationer.

Vi vet att jobbet blir ordentligt gjort 

– Jag vet att Kenneth lämnar ifrån sig väl utförda 
uppdrag och att han är duktig på att hålla överens-
komna tidplaner, säger Kjell Ekholm.
 Det senaste året har Miljönären bland annat ut-
fört målningsarbeten av ett kontorsplan på 600 kva-
dratmeter i en kontorsfastighet som hyrs av Lands-
tinget och ytterligare ett kontorsplan kommer att 
påbörjas den närmste tiden.
 – Dessutom pågår ett ständigt löpande underhåll 
och anpassningar av våra lokaler, fortsätter Kjell  
Ekholm. 
 I SJ:s gamla vagnverkstad på 24000 kvadratmeter, 
som bland annat hyrs av företag som sysslar med tåg-
underhåll och ljusdistribution, samt av Landstingets 
parkavdelning, har omfattande renoveringsarbeten 
genomförts. 
 – Här har Miljönärens duktiga målare sprutmålat 
det gigantiska innertaket.

Det är tredje säsongen som Miljönären och IBF  
Falun samarbetar. Samarbetet har gått från ”ordinärt” 
till att Miljönären har blivit en av huvudsponsorerna 
de senaste två åren. Detta är ett arrangemang som  
Patrik Bäck hoppas kan fortsätta, åtminstone ett år till. 
 – Vi har ett marknadsmässigt avtal med Miljö-
nären, fortsätter han. 
 Miljönärens duktiga målare/klubbens tränare Tho-
mas Brottman, en av Sveriges stora innebandyprofiler, 

är nämligen duktig med både penseln och innebandy-
klubban. 
 Bäck berättar att Miljönären även har blivit allt mer 
aktiv i matchsammanhang, dels som matchsponsor, 
dels genom att ordna olika aktiviteter i samband med 
matcherna, det senaste året.
 – Det är en utveckling som vi i klubben bara ser 
positivt på, att sponsorer med stolthet tar plats runt 
arenan och laget, säger Patrik Bäck.

IBF Falun blev svenska mästare för tredje gången i april. Genast började spelarna prata om att 
göra om bedriften nästa år.
 – Killarna ser framåt och har redan satt nya mål. De vill bli historiska, berättar IBF Faluns sport-
chef Patrik Bäck knappt en månad efter att guldet bärgades under nervkittlande former i Globen.

Stort grattis IBF Falun!

Jernhusen är en stor kund till Miljönären i Örebro, tillsammans med privata fastighetsägare och byggföretag.
 – Det är ett samarbete som har pågått i några år vid det här laget och som vi är mycket nöjda med, säger 
Kjell Ekholm, förvaltare på Jernhusen.

Jernhusen i Örebro

Fakta/Jernhusen 
• Jernhusens största och mest kända   
 byggnader är centralstationerna 
 i Stockholm, Göteborg och Malmö.

• En stor verksamhet är att hyra ut 
 stationernas lokaler till bland annat   
 butiker, restauranger och kiosker. 

• De vanligaste köparna av lokaler 
 är kommuner eller företag från det   
 lokala näringslivet.

• Jernhusen utvecklar, äger och    
 förvaltar underhållsdepåer för tåg 
 i nära samarbete med sina kunder.

*Centrala Verkstäderna

Rasmus Enström och Alexander Galante Carlström i IBF Falun. 

Samarbetet mellan Jernhusen och Miljonären påbörjades för 2,5 år sedan.
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Välgörenhetsgalan som Martina Berg-
man och André Lindmo arrangerade 
i Galaxen i Borlänge i början av maj  
resulterade i 60 000 kronor. Martina 
är fortfarande tagen av allt engage-
mang och den generositet som männ-
iskor har visat.
 – På kvällen jobbade cirka 120 per-
soner utan ersättning. Det kom band 
från Stockholm och från Norge för att 
spela gratis – i en kvart.
 Martinas engagemang för fattiga 
och utsatta tog fart på allvar julen 
2013. Hon skickade ut ett upprop på 
Facebook och hoppades få ihop 200 

Martina – välgörare  
med skinn på näsan

julklappar. Efter en vecka hade hen-
nes inlägg delats tusentals gånger och 
2 000 inslagna paket hade förmedlas 
till behövande.

Varför började du engagera dig för  
utsatta människor?
Jag tycker rent ut sagt att det är för dj-
vligt att samhället ser ut som det gör 
idag, 2015. I Borlänge springer det runt 
hungriga barn som tvingas leta mat i 
soptunnor – barn till sjuka och svårt 
deprimerade människor. Dessa barn 
saknar också varma kläder och vantar 
på vintern. Många utsatta faller mellan 

stolarna och kan eller orkar inte föra 
sin egen talan, eller också kan samhäl-
let inte hjälpa på grund av regelverket.

Var kommer ditt engagemang ifrån? 
Jag har alltid varit driven och krea-
tiv. När mitt julklappsupprop fick så 
otroligt stark respons fattade jag att en 
liten människa kan starta något stort – 
tillsammans med andra. Jag har hittat 
ett sätt att hjälpa och andra får gärna 
använda mitt nätverk för att dra igång 
egna initiativ, till exempel insamlingen 
av festkläder inför niornas bal.
 
Hur hanterar du allt du möter?
Jag sitter inte och tycker synd om 
folk, utan jag försöker hjälpa dem jag 
möter att hjälpa sig själva. Jag curlar 
ingen, tvärt om, jag kan vara tuff och 
utmana människor att ta tag i sådant 
som de själva kan förändra. Jag har 
också lärt mig att hålla en viss distans. 
När ett fall är avslutat rensar jag bort 
det ur hjärnan. Jag har faktiskt aldrig 
sovit så gott om nätterna som nu.

Vad är det värsta du har stött på?
En kvinna som jag mötte för några 
år sedan som jag inte trodde skulle 
överleva veckan. Hon var mycket 
nedgången och medicinerade kraftigt. 
Hon var den första som jag köpte en 
matkasse till och julklappar till bar-
nen. Idag har hon jobb och hon är 
medicinfri. Hon har kommit på föt-
terna igen.

En fråga som vi brukar ställa till alla  
”profiler”: Om du ska måla eller 
tapetsera, gör du det själv eller an- 
litar du hjälp?
Min man gör nästan allt, han har re-
noverat hela vårt hus. Det enda vi har 
tagit hjälp med är våtskikt i badrum-
met, dränering runt huset och föns-
terrenovering.

Profilen

Hennes förening Hjälptill.nu stöttar utsatta i Borlänge

 

Fakta/Martina Bergman
Bor: Gagnef

Ålder: 36 år

Familj: Maken Daniel samt bar-
nen Melvina 6 år och Noel 4 år.  

Läser: Sedan jag fick barn 
hinner jag inte läsa så mycket. 
Men jag har beställt Lars  
Erlmans bok Inte bara snack.  
Den vill jag läsa!

Lyssnar på just nu: Lyssnar  
på musik i radion när jag kör 
bil. När jag är hemma vill jag 
ha det tyst och lugnt och jag 
ser aldrig på tv. Band som jag 
gillar är till exempel Mando 
Diao och Stiftelsen.

Övriga engagemang: Borlänge 
roddklubb, ordförande i Unga 
Örnar, ordförande i Borlänge 
Rotaryförenings samhällskom-
mitté, teckenspråksambassa-
dör i Borlänge kommun.

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
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 I Borlänge finns det människor som saknar mat för dagen. Det kan handla om utförsäkrade eller sjuka, 
och om unga ensamstående mammor som saknar stöd och nätverk. Martina Bergman och hennes förening 
Hjälptill.nu har stöttat över fyrahundra utsatta familjer sedan starten för drygt ett år sedan.


