
 

 
"… det kommer att bli skitbra och sedan 

ska det bara gå ännu bättre…” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Lennart Björklund och har jobbat här i 6 år. I juni började jag 

en ny tjänst som omfattar både industri och dekor/måleri. Det är på 

många sätt två skilda värdar, jag ska göra en brygga mellan dem. 

Titeln är Key Account Manager Special Coatings men för en del nya 

material ska jag vara mer affärsutvecklare. På industrisidan är 

uppgiften är att slå på stora trumman för de nya materialen. Marknaden 

är jättestor, så jag får väsnas så gott det går.  

På g just nu: 

Jag har börjat en kartläggning av marknaden för alla produkter, för att 

få struktur, ordning och reda. Nu under vintern är det perfekt läge för 

det. Igår var jag i Vimmerby och träffade personer från kommunen, 

entreprenörer och fastighetsägare för att informera om nya färger. Som 

att de kan måla in asbest, vilket är mycket billigare och smidigare än att 

riva, sanera och bygga om.  

Bäst 2015 

Att jag har fått förtroendet för den här tjänsten. I min förra roll trivdes jag jäkligt bra med mina 

arbetskamrater och jag hade jättebra kontakt med mina gamla kunder. Samtidigt kunde jag det lite för 

bra, jag riskerade att bli lite slarvig eftersom jag jobbat med yrkesmåleri större delen av mitt yrkesliv 

och kunde rätt mycket utantill. Det kan vara lite farligt. Det var helt enkelt dags för något nytt - en 

nytändning.  Nu har jag kvar mina kompisar på våningen ovanför men också en jättekul ny tjänst. Det 

är win-win liksom. 

Fokus 2016  

Vanligt byggnadsmåleri kan jag utan och innan. Nu är många färger helt nya för mig – det är lite som 

att bli lärling igen. Allt det jag strukturerar upp under vintern ska bräsera när utomhussäsongen drar 

igång. Det är min klara övertygelse att det kommer att bli skitbra och sedan ska det bara gå ännu 

bättre.  

Det här visste du (kanske) inte om mig: 

Nu vet nog alla det, men jag skriver böcker. Nu skriver jag del 3 i min trilogi. Det är knasig 

komedi om två hemlösa pundare från Södermalm som ställer till med det mesta – helt 

ofrivilligt, naturligtvis. Parallellstoryn är två äregiriga, korkade poliser som trasslar till det. Det 

händer att jag skrattat så mycket när jag skriver att jag fått kramp. Något ingen vet? Jag är 

ganska duktig på att sy. Man måste kunna sy in ett par byxor lika väl som att byta däck.  
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