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Lars leder arbetet i Falun Genombrott i Örebro



Färgtrycket

Färgtrycket   Information från Miljönären-koncernen

Nu blickar  
vi framåt!
Min kompanjon Klas Hedlund har 
lämnat över stafettpinnen till mig 
och våra övriga medarbetare.
 Detta blir min första ledare i Färg- 
trycket och den ska handla om hur  
vi med stor entusiasm och starkt 
engagemang blickar framåt mot nya  
utmaningar och fortsatt utveckling.

Vi lever i en föränderlig värld där utveck-
ling och globalisering går allt fortare. Det 
innebär att vi också står inför utmaningen 
att vara öppna och förändringsbenägna 
i en annars ganska konservativ bransch. 
 I linje med bolagets nya organisation 
och struktur, som beskrevs i förra numret 
av Färgtrycket, har vi lagt en vision för de 
närmaste fem åren. Vi kallar den Moderna 
ytskikt vision 2020. 
 Det blir en spännande fortsättning på 
Miljönären-resan.

Vi kommer tydligare att promota våra 
nischade produktionsområden inom föns- 
terrenovering, plåtmålning, putsfasader, 
antimögelbehandling, kondenshämmande  
färger, brandskyddsmålning av ytskikts-
klassade utrymmen, kulturmåleri som till 
exempel kyrkmålningar och våra golvlägg-
ningsarbeten samt kakel & klinker.
 Miljönären är ett ytskiktsföretag även 
för framtiden.

Vi ska förstås också utveckla våra tradi-
tionella måleri- och golvarbeten med det 
främsta på marknaden för att leva upp till 
de krav som marknaden ställer samtidigt 
som vi driver utvecklingen framåt.
 
Vi har också tagit fram ett nytt profil- 
program för att bättre visa upp oss som 
det ytskiktsföretag vi är.
 Allt det här hoppas jag ska märkas i 
kommande nummer av Färgtrycket.

Vi är stolta över att kunna lyfta fram  
våra fantastiskt duktiga hantverkare och 
visa vilken bredd och kompetens vi har 
i koncernen.

Med de orden ser jag fram emot ett fort-
satt gott samarbete med kunder och  
samarbetspartners. Tillsammans ska vi  
utvecklas och bli framgångsrika, och  
”färga” vår omgivning i en positiv anda.

Janne – en nyckelperson  
i nya organisationen

Andreas Söderqvist
VD, Miljönärenkoncernen

070-746 59 57 

andreas.soderqvist@ 
miljonaren.se

Janne Stenström är bolagsansvarig som gått den långa vägen inom Miljönären. Nu är han mentor år en ny generation som 
gör en liknande resa. 

Janne Stenström, 50, är en av nyckelpersonerna i den nya organisation som Miljönären presen-
terade vid årsskiftet.
 I rollen som bolagsansvarig inom Miljönären Måleri AB organiserar och leder han måleriverk-
samheten södra Dalarna, Karlstad och Örebro. Flera platschefer har också honom som en viktig 
mentor i det dagliga arbetet.

– Det är roligt om kollegor ser 
mig som den funktionen, men 
samtidigt har vi många duktiga 
medarbetare i vår organisation. 
Det känns naturligt att vara ett 
stöd för dem i deras arbete, säger 
Janne Stenström och fortsätter:
 – Annars är den nya organisa-
tionen ett sätt för oss att renodla 
vår verksamhet och vara tydlig 
mot marknaden och oss själva. 
Vi har redan fått positiva reak-
tioner från våra kunder.

Hur kommer vi att märka att 
Janne Stenström nu leder en 
stor del av Miljönärens verk-
samhet?
– Just nu är Miljönären inne i 
ett intensivt skede med många 
projekt och frågor som ska lösas 

på flera olika platser inom vårt 
verksamhetsområde. Därför 
är det nu för tidigt för mig att 
presentera visioner och förmedla 
min framtida bild av verksam-
heten, säger Janne Stenström.
 Det nya uppdraget innebär 
också att han är med och leder verk- 
samheterna i Örebro och i Karlstad.
 – Det är två riktigt spännande 
marknader där det kommer hända 
mycket i framtiden, säger han. 
 Janne Stenström, som är upp-
vuxen i Fagersta och nu bosatt 
i Avesta, började som målare 
1984. Fem år senare rekrytera-
des han till Miljönären genom 
Bengt Petters som då var VD 
för företaget.
 – Bengt har sedan dess betytt 
väldigt mycket för mig. Han har 
varit min mentor under den tid 
då jag gått från att vara målare, 
till lagbas, till att bli arbetsledare. 
Han var generös och villig att 
dela med sig av sina erfarenheter,  
säger Janne Stenström.
  Det är egenskaper som Janne 
Stenström tar med sig när han i 
dag är mentor åt flera inom den 
yngre generationen som blivit 
platschefer i organisationen.
 – Det känns viktigt att kunna 

 

 

Ålder: 50 år.

Bor: Avesta. 

Familj: Fru och två barn,  
27 och 25 år.

Fritid: Mountainbike,  
friluftsliv som fiske, vistelse  
i skogen och i skärgården.

Nya organisationen
Miljönärens nya organisation  
består av följande delar:

Promål AB  
Moderbolaget

Miljönären Golv AB 
Inriktning på golv, kakel 
och klinker.

Miljönären Måleri AB  
Traditionellt måleri samt 
specialområden. Verk-
samhet i Borlänge, Falun, 
Avesta, Ludvika, Örebro, 
Karlstad.

Miljönären  
Målerientreprenad AB
Traditionellt måleri samt 
specialområden. Verk-
samhet i Leksand, Rättvik, 
Mora och norra Dalarna.

All verksamhet marknads-
förs under gemensamma 
varumärket Miljönären.

Janne Stenström

delge mina kunskaper på ett bra 
sätt. Överlag är det jättebra att 
Miljönären fortsätter att rekrytera 
nya chefer från egna leden. Då får 
vi personer även på dessa poster 
som har ett stort hjärta för företaget.



Sommaren är kort för  
 Miljönärens plåtmålare

Bättre skolmiljö med hjälp av Fibrite 

I sin monsterhit sjunger Tomas Ledin:  
”Sommaren är kort, det mesta regnar  
bort...” 
 Det bör också alla som planerar 
renovering av sina plåttak tänka på.
 

– Vi hade alltför höga ljudnivåer i skolan.  
Det blir lätt så med livliga skolbarn.  
Eftersom väggarna samtidigt var i 
behov av renovering kom jag på att 
Fibrite kunde vara en lösning. Jag har 
tidigare positiv erfarenhet av det mate-
rialet, säger Ola Westerlund.
 Jag kontaktade Janne Stenström på 
Miljönären och fick medhåll i sina tan-
kar kring Fibrite. Då blev det klart att 
Miljönären skulle utföra jobbet.
 Fibrite är en produkt som har 
funnits på marknaden i 50 år. Miljö-
nären, som är certifierad utförare av  

Fibrite, har använt produkten i 20 år.
 – Det var riktigt roligt när Ola  
Westerlund ringde eftersom vi verk-
ligen kände att  Fibrite var rätt lösning 
på hans problem. Därför var det så kul 
att kunna hjälpa dem, berättar Janne 
Stenström.
 Miljönären ryckte ut till Domar-
hagsskolan och applicerade Fibrite på 
väggarna. När uppdraget var utfört hade 
det resulterat i flera positiva effekter för 
skolan:
•  Fibrite är ljuddämpande vilket bidrog
 till en lägre ljudvolym.

•  Ökad brandsäkerhet eftersom Fibrite 
 uppfyller de högsta brandkraven.
•  Ljusare miljö. De tidigare mörka 
 väggarna hade nu fått en ljus och 
 fin färg.
•  Det har blivit lättare att hålla rent.  
 Fibrite har en yta som är antistatisk  
 och inte laddar upp smuts.
 
– Vi är väldigt nöjda med resulta-
tet. Det märks tydligt att ljudnivån 
blivit lägre, samtidigt som vi fått en  
ljusare miljö, säger Ola Westerlund och  
fortsätter:
 – Just nu har vi en situation där  
det är höga ljudnivåer på fler skolor 
i vår kommun. Här kan Fibrite vara 
en lösning. Det är konstigt att inte  
fler upptäckt fördelarna med den här 
produkten.

Ola Westerlund, Teknisk chef på det  
kommunala fastighetsbolaget Gamla byn. 

Miljönären är av få måleriföretag som kan erbjuda förstklassig plåtmålning. De som önskar anlita 
Miljönären för plåtmålning bör snarast höra av sig. Sommaren är kort och intresset är stort.   

– De som vill anlita våra tjänster inom 
plåtmåleri bör snabbt kontakta oss. 
Sommarsäsongen för plåtmåleri är 
kortare än för annan form av måleri-
verksamhet. Samtidigt märker vi att 
intresset för att anlita oss är stort, säger 
Janne Stenström på Miljönären.
 Plåtmåleri är en avancerad form av 
måleri som kräver extra utbildade och 
kunniga målare med stor yrkesskicklighet. 
 Det märker främst de fastighetsägare 
som målar om i stället för att byta ut 
slitna plåttak, och anlitar Miljönären 
för jobbet. Ommålning är betydligt 
mer kostnadseffektivt.
 Det handlar om duktiga yrkesmän 
som använder rätt utrustning och 
material, för ett hållbart resultat. Allt 
kontrolleras och dokumenteras, före, 
under och efter utfört arbete.
 Det är viktigt att ha kontroll på 
temperatur och luftfuktighet. Färgen 
måste hinna torka innan daggen lägger  
sig. Därför är den bästa tiden för  

plåtmåleri tidigt på sommaren då det 
är torrast utomhus.
 – Allt detta kan våra plåtmålare och 

vi på Miljönären är stolta över dem. Nu 
förbereder de sig för en intensiv sommar,  
säger Janne Stenström.
  

Domarhagsskolan i Avesta hade problem med alltför höga ljudnivåer i 
korridorerna. Samtidigt var korridorerna i behov av renovering. 
 Ola Westerlund, Teknisk chef på det kommunala fastighetsbolaget Gamla 
Byn AB, fick en idé och efter kontakter med Miljönären utarbetades en plan 
där Fibrite var en del av lösningen.

 

Tiden går fort och snart är  
det sommar.
 Därför kan det redan nu 
vara bra att planera för utvän-
dig målning och annan tak- 
och fasadrenovering som bör 
ske under sommarhalvåret.

– Vi vet att intresset för våra 
tjänster är stort inför som-
maren. Vi har också resurser 
och möjlighet att på ett bra 
sätt planera det kommande 
projektet tillsammans med 
kunden. Samtidigt är det för-
del för samtliga inblandade 
om beställningen kommer in i 
tid. Då finns extra möjligheter 
att förbereda arbetet, säger 
Joacim Backelin, marknadschef 
på Miljönären.
 Många förknippar måleri-
branschens utomhussäsong 
med enbart utomhusmåleri. 
Men sommaren handlar inte 
bara om träfasader utan också 
om sten- och putsfasader.  
Här har Miljönären teknik och 
organisation som svarar upp 
mot de flesta önskemål.  
Givetvis används ledande 
varumärken, väl anpassade  
för de olika uppgifterna.

Planera  
sommaren 
redan nu
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Nu är Bengts uppdrag slutfört

Nu leder Lars arbetet i Falun

Lars inställning att verkligen möta och lyssna på kun-
dernas önskemål märktes direkt när han tillträdde 
sitt nya uppdrag. Redan dagen därpå var han ute på 
kundbesök. Både hos företags- och privatkunder.
 – Det kändes viktigt att snabbt träffa alla kund-
kategorier för att skapa bra relationer och kontakter, 
säger Lars Engström.

Rätt direkt
Det var 2002 som Lars Engström började på Miljö- 
nären. Sedan dess har han varit kvar, trots att  
det kommit flera erbjudanden från andra aktörer  
i branschen.
 – För mig kändes det rätt direkt när jag kom till 
Miljönären. Både när det gällde kollegor och före-
tagets syn på måleri. Jag har alltid trott på Miljönä-
ren, därför har jag stannat kvar, säger Lars Engström.
 Redan 2003 blev han specialiserad på att möta 
Landstinget Dalarnas behov i Falun och senare även 
Borlänge. De senaste åren har han varit ansvarig för 
verksamheten inom det området.

Bengt Petters blev VD för Miljönären 1985.  
Dåvarande ägarna Roland Bojfeldt och Olle 
Holmgren startade då en process som skulle göra 
Miljönären till ett modernt måleriföretag. Bengt 
Petters, som kom från byggbranschen, hade förmå-
gan att se måleribranschen från kundperspektiv.   
 År 1990 såldes Miljönären till Timblads Måleri, 
men Bengt Petters var kvar som VD och ledde företa-
get genom byggkrisen i början på 1990-talet.
 Bengt Petters engagemang för Miljönären var så 
stort att han 1999 köpte företaget och genast inledde 
en generationsväxling i företagsledningen.
 – Jag ville inleda processen i tid. Det var viktigt att den 
nya generationen fick möjlighet att växa in i verksam 
heten, berättar Bengt Petters.

Rekrytering för framtiden
Han rekryterade Klas Hedlund till Miljönären och 
gav samtidigt Andreas Söderkvist, som gått den långa 
vägen inom företaget, ökat förtroende. Resultatet 
blev att Klas Hedlund och Andreas Söderkvist köpte 
Miljönären 2005. Bengt Petters fick en ny roll som 
ordförande i styrelsen. Sedan dess år har han kunna 
följa och påverka arbetet med att utveckla Miljönären 

från ett måleri- till ytskiktsföretag. Han har kunnat se 
hur Miljönären etablerat sig i Värmland och Örebro. 
Bengt Petters tidiga vision att rusta Miljönären för 
framtiden hade lyckats.
 – Jag är jättenöjd med utvecklingen. Klas och 
Andreas har gjort ett mycket bra jobb med att göra 
Miljönären till ett ytskiktsföretag för framtiden. Här 
kommer också verksamheterna inom golv samt kakel 
och klinker att få en stor betydelse.
 Under hösten 2015 skapades en ny organisation 
som bland annat innebar att Andreas Söderkvist blir 
VD för organisationen och Klas Hedlund tar upp-
draget som styrelseordförande (läs mer om detta i 
Färgtrycket nr 4 2015).

Rekrytering för framtiden
– Då var det dags att stiga åt sidan. Mitt uppdrag 
är slutfört. Det känns bra, men samtidigt kommer 
jag att ha en fortsatt kontakt med Klas och Andreas,  
säger Bengt Petters som poängterar vikten av att 
Miljönären fortsätter att ligga i framkant inom  
branschens utveckling.
 – Det är bra att nuvarande ledningen fortsätter att 
rekrytera nästa generations företagsledare inom de 

egna leden. Det signalerar till de övriga medarbetarna 
att det går att utvecklas inom Miljönären.
 Bengt Petters anser annars att arbetskrafts- 
försörjningen är en av Miljönärens viktigaste fram- 
tidsutmaningar.
 – Det är viktigt för ett företag som satsar på att ut-
vecklas. Men även här känns det som att Miljönären 
är på rätt väg. Företaget arbetar efter en plan för att 
lyckas med den här utmaningen, säger Bengt Petters, 
som nu får mer tid åt skötseln av familjens fastigheter, 
skog, golfspelandet samt familjeliv.

– Det kanske bidrog till att jag blev erbjuden tjänsten 
som platsansvarig i Falun. Tiden då jag arbetat mot 
Landstinget Dalarna har präglats mycket av att orga-
nisera det arbetet.

Lars Engström säger att han redan känner de flesta 
som arbetar på Falukontoret.
 – Det är naturligtvis en fördel i min ambition att 
forma ett ledarskap med fokus på att gruppen ska 
fungera och vi gemensamt arbetar mot samma mål. 
Det kommer att gå bra eftersom vi är ett mycket bra 
gäng som arbetar i Falun.

Ny generation
Lars Engström, 32, är ytterligare ett exempel på att 
Miljönären nu ger förtroendet åt en yngre generation 
att leda viktiga delar av verksamheten. Platscheferna 
Olle Eriksson i Ludvika och Henrik Sandberg i  
Rättvik är två andra framtidsnamn i liknande roller.
 – Just den här inställningen att ge förtroende är 
något som jag verkligen uppskattar hos Miljönären. 
Sedan kommer jag att arbeta mycket nära Janne Sten-
ström och Mattias Johansson. De är ett viktigt stöd 
för mig.

Nummer 1   2016

Lars Engström är ny platschef på Miljönärens kontor i Falun.  

Nu har Lars Engström, 32, lämnat Miljönärens måleriuppdrag i Landstinget Dalarnas lokaler för att 
bli företagets platschef i Falun.
 – Det blir ett spännande arbete eftersom jag verkligen gillar att ha många bollar i luften och lösa 
utmaningar. För mig är det viktigt att nu bidra till att Miljönären fortsätter vara ett kundanpassat 
företag inom samtliga ytskikt, säger Lars Engström.

Uppdraget är avslutat. I april slutar Bengt Petters, 73, som ordförande i Miljönärens styrelse. 
 – Nu känns det naturligt att stiga åt sidan eftersom Miljönären går in i ett nytt spännande skede, 
säger Bengt Petters, som i 30 år varit verksam inom Miljönären.

 

Bor: Falun. 

Ålder: 32 år.

Familj: Sambo och två barn.

Fritid: Familjelivet, fiske och liknande uteliv.

Lars Engström

Bengt Petters lämnar över ordförandeposten.



Från vänster: Simon Örneskog, Marcus Lundin, Vahdoe Htoo. Från vänster: Tommie Edlund, Patrik Eriksson, Kenneth Eirelius, 
Isa Laukkanen, Pierre Halling.

Tre medarbetare saknas på bilderna: Ylva  
Karlsson, Daniel Wadman och Patrik Eklund.

Från vänster: Alexander Danielsson, Johan Eriksson,  
Jan-Erik Lööf.

Miljönärens verksamhet i Karlstad har 
mycket handlat om ROT-servicemåleri. 
Men när Peab nyligen byggde fritids-
huset Orrleken började det hända 
spännande saker.
 Miljönären genomförde då måleri-
arbetet till stor belåtenhet.
 – Arbetet med Orrleken kanske  
bidrog till att vi nu fick nytt förtroende 
när det gäller nyproduktion, säger  
Roland Berg.
 Kvarteret Hattmakaren är ett stort 

Det är tufft att etablera verksamhet på 
en ny ort. Det har Miljönärens Örebro- 
målare fått erfara. För fyra år sedan 
köpte Miljönären företaget Måleri- 
tradition som levde vidare inom  
ramen för Miljönären. Därefter inled-
des en hård kamp för att etablera sig 
i regionen.
 – Vi har hela tiden fått jaga och 
presentera oss. Men vi har alltid haft 
inställningen att det skulle lossna. Nu 
verkar det ha hänt. Den här vintern 
är exempelvis första gången på flera år 

bostadsbygge i Karlstad. Det handlar 
om 65 lägenheter i olika storlekar (1–5 
rok, 21–123 kvm). För Miljönärens 
del inleds uppdraget vecka 9 och pågår 
till årsskiftet. Under den perioden 
kommer tre till fyra målare att vara 
sysselsatta med projektet.
 För att Miljönären ska komma väl 
förberedd inför det här uppdraget och 
andra kommande nyproduktioner 
har Miljönärens målare i Karlstad och  
Örebro genomgått vidareutbildning för 

som vi inte varslat några medarbetare, 
säger Kenneth Eirelius, som menar 
att detta är resultatet av ett medvetet  
arbete och tydlig strategi.

Genombrottet
Efter flera år, som präglats av ROT-
servicemåleri och uppdrag på privat- 
marknaden, fick Miljönären i fjol  
måleriuppdraget när Peab skulle bygga 
115 studentlägenheter vid kvarteret  
Bottenhavet. Uppdraget inleddes i  
december 2015.

att på bästa sätt arbeta med de spackel 
och hjälpmedel som präglar måleri-
arbeten vid nyproduktioner idag.

– Det var nyttigt, vilket gör att vi nu 
är bra rustade för fler jobb som detta, 
säger Roland Berg.

Nästan samtidigt fick Miljönären 
ett liknande uppdrag när Fastighets- 
bolaget L-G Söderberg skulle bygga 
50 lägenheter i två punkthus.
 Uppdraget började i januari 2016. 
Båda dessa jobb blir klara i sommar.
 – Det kändes som att det första  
jobbet på entreprenadmarknaden ledde 
till det andra. Därför har vi nu en stor 
förhoppning att fortsätta vara en attrak-
tiv aktör i samband med fler nyproduk-
tioner, säger Kenneth Eirelius.

Flera verksamheter
Faktum är just nu byggs det väldigt 
mycket i Örebro-regionen och här  
har Miljönären målsättningen att vara 
en stark aktör.
 – Här det viktigt att ingen miss- 
förstår oss. Vi kommer i framtiden  

att ha lika stort fokus på privatmark-
naden och servicemåleriet. Poängen är 
att vi önskar vara på flera marknader.
 Miljönären har i dag 14 medarbe-
tare som arbetar på Örebrokontoret. 
Hälften av dem kommer att arbeta 
med nyproduktionen.
 – När dessa uppdrag är klara i som- 
mar hoppas vi att fler nyproduktioner  
är på gång, säger Kenneth Eirelius.

Vi-känsla
Örebrokontoret har annars blivit upp-
märksammat för det låga antalet sjuk-
skrivningar. Detta präglar fortfarande 
verksamheten.
 – Vi har sådan härlig stämning och 
vi-känsla. Framgången i verksam- 
heten bidrar också till att höja stäm-
ningen. Det kan bidra till att flera  
medarbetare gått till jobbet även  
om de känt sig lite krassliga. Inget 
vill ju missa om något roligt händer,  
säger Kenneth Eirelius.

Kvarteret Hattmakaren i Karlstad som det ska se ut när byggarbetet är klart. 
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Ett genombrott för Miljönären i Karlstad

Nu har Miljönären gjort entré  
på entreprenadmarknaden

I kvarteret Haga i Karlstad bygger HSB Värmland  HSB Brf Hattmakaren 
med totalt 65 lägenheter. Totalentreprenör för bygget är Peab. Miljönären 
har fått ansvaret för måleriarbetet.
 – Detta är ett genombrott för oss när det handlar om nyproduktion, 
säger Roland Berg, som är Miljönärens regionansvarige i Värmland.

Hur går det i Örebro? Kenneth Eirelius, platschef på Miljönärens Örebro-
kontor, ler när han svarar:
 – Vi har fått en otroligt bra start på det nya året. Den bästa inledningen 
under de fyra år som Miljönären funnits i Örebro. Detta märks också på 
stämningen bland målarna. Nu har vi extra roligt på jobbet. Anledningen 
till uppsvinget är en framgångsrik entré på entreprenadmarknaden.

BILD: HSB
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Efter 14 år som riksdagsman för Center- 
partiet, varav sex år som ordförande i 
socialutskottet, fick han för tre år sedan 
ett nytt uppdrag: Han erbjöds bli lands-
hövding i Värmland och tackade ja.
 – Jag behövde ingen längre betän-
ketid. Jobbet och Värmland lockade 
mig, säger Kenneth Johansson.
 Han berättar om känslan av att 
verkligen ha hamnat rätt. En mas som 
basar för Värmlands länsstyrelse är vare 
sig förvånande eller speciellt konstigt.
 – Jag stortrivs på jobbet och har fått 
ett fint mottagande av värmlänning-
arna, säger Kenneth, som har tre år 
kvar på sitt sexåriga förordnande som 
landshövding.

Vardagsknog
Många tror att en landshövding är en 
galjonsfigur, som åker runt och inviger 
och klipper band. Inget kan vara mera 
felaktigt.
 – Det är ett vardagsknog med att 
vara chef för myndigheten. Beslut ska 
tas och många strategier ska formas. Vi 
är ett landskap med stor framtidstro, 
men har förstås flera problem att hand-
skas med. Under lång tid har vi haft ett 
intensivt jobb med att bland annat lösa 
flyktingsituationen i Värmland.

Likt Dalarna
Dalkarlen Johansson har alltså inga 
problem med att känna sig hemma i 
Värmland.

Kenneth – en dalkarl som  
blev landshövding i Värmland

– Nej, inte alls. Dalarna och Värmland 
liknar varandra i mycket, skogarna, 
sjöarna och lantbruken. Det enda som 
Dalarna inte har är Vänern med dess 
sjöfart och yrkesfisket, säger Johansson,  
som har gjort sitt residens till en  
mötesplats i Karlstad.
 – Det är ett medvetet val. Jag vill ha 
möten på olika nivåer och är rätt stolt 
över att ha runt 2800 besök i residen-
set varje år, säger han.
 Från ett fönster i residenset ser han 
”sola i Karlsta”.
 Det märks att han verkligen gillar 
Värmlands största stad.
 – Det är en fin stad, grön och genom- 
tänkt, säger Kenneth Johansson, som 
inledde som landshövding med att 
åka runt och besöka Värmlands samt-
liga kommuner.
 – Det var mycket givande, en turné 
som jag haft stor nytta av, säger Kenneth  
Johansson som är regeringens förlängda 
arm i Värmland.

Men hur går det att vara center-
partist med en S-regering?
– Jag sköter det på ett professionellt 
sätt. Jag lägger det partipolitiska åt 
sidan. Jag är lojal. Men mitt partis 
värderingar står jag för givetvis.

Till slut: Om du behöver renovera 
hemma – gör du det själv eller 
anlitar du professionell hjälp?
– Jag anlitar proffs, svarar Kenneth.

Profilen

Kenneth Johansson, ny landshövding i Värmland.

 

Bor: Residenset i Karlstad,  
lägenhet i Falun.

Intressen: Gillar nostalgi, bilar 
och motorcyklar. Delägare i fyra 
travhästar. Dessutom har han en 
nordsvensk ihop med dottern.

Ålder: 59 år.

Familj: Fru, tre barn och fem 
barnbarn.

Gör: Landshövding i Värmland, 
tidigare riksdagsman, utbildad 
socionom.

Kenneth Johansson
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En mas som landshövding – i Värmland. Går det?
 – Alldeles utmärkt. Dalarna och Värmland har 
många likheter, säger Kenneth Johansson, dalkarlen 
från Avesta och Falun som nu är chef för läns- 
styrelsens drygt 200 medarbetare i Karlstad.

Kenneth Johansson är dalkarlen som blivit landshövding i Karlstad. FOTO: ÖVIND LUND


