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Information om näringslivet i Ludvika kommun - Nummer 7 - November - 2022 

Näringslivschefen
har ordet 

Två klimat 
som berör 
Sällan har växlingen mellan 
sommar och höst varit så tydlig. 
Temperaturen sjunker inte bara 
ute, utan även inne i våra bostäder. 
Energikrisen, som i mångt och 
mycket beror på Rysslands anfalls-
krig mot Ukraina, bidrar till höjda 
elkostnader för både privatperso-
ner, företag och kommunkoncern. 

I Europa sitter vi nu i samma 
båt och får förbereda oss för en 
tuf vinter. Jag rekommenderar 
verkligen alla att ta del av de kloka 
råd som vår energirådgivare ger 
oss här intill. Nytt är också att det 
går att söka konsultcheckar för att 
ytterligare säkra upp energibespa-
ringar inför kallare klimat. Mer 
information och länk hittar ni 
också i detta nummer. 

Trots orosmoln på himlen går 
det riktigt bra för många av kom-
munens företag. Med draghjälp av 
Hitachi, Spendrups med fera får 
det lokala näringslivet möjlighet 
att jämna ut konjunktursväng-
ningarna när vi nu kan skönja en 
lågkonjunktur inför 2023. 

Kommunkoncernen har tagit 
till sig av det senaste resultatet 
kring företagsklimatranking. För 
att få ytterligare värdefulla inspel 
och konkreta exempel ber vi er om 
några minuters medverkan i en en-
kät vi tagit fram för att få än mer 
kännedom om var vi kan stärka 
arbetet kring företagsklimatet. 

Mycket arbete pågår redan för 
att stärka insatserna där det fnns 
behov av förbättring. Nu intensi-
feras detta ytterligare. En närings-
livsstrategi är antagen och fera 
handlingsplaner sjösätts nu kring 
företagslots, stärkt besöksnäring, 
internationell skola med mera. 

Ludvika kommun ska vara en 
kommun där det är smidigt och 

Erik Odens 

inspirerande att driva företag! 

Näringslivschef i 
Ludvika kommun 

Smilla & Maria skyndar långsamt 
Marias i Sunnansjö, Marias salong 
och presentbutik, nostalgicafé. 

Kärt barn har många namn. 
Snart kan det bli dags att bygga ut 
”Sveriges minsta galleria” för andra 
gången på tio år. 

– Vi börjar bli lite trångbodda, säger 
Maria Almlöf. 

Efter att tålmodigt och målinriktat 
ha provat sig fram har familjen Almlöf 
hittat ett koncept som fungerar. 

– Efter att vi byggde cafédelen 2014 
tog det ett par år innan det började rulla 
på ordentligt. Sedan har det bara ökat. 
En styrka är att vi har fera ben att stå 
på, säger Maria. 

Verksamheten bär hennes namn, 
men i företaget ingår också dottern 
Smilla och maken Micke. Smilla är ut-
bildad konditor och Micke är ”mannen 
som kan allt” – som man med glimten 
i ögat skriver på sin hemsida. 

– Han har mycket jobb i verkstaden 
hemma i Västansjö eller är uthyrd som 
plåtslagare, snickare, grävmaskinist… 
På lördagar brukar han vara här så att 
Smilla kan vara ledig. Det är jätteskönt 
att bara vara familjen. Vi har samma 

Rena familjenöjet. Smilla och Maria Almlöf framför den välbesökta cafédisken. 

Bästa tipsen inför energikrisen 
El-tips nummer ett: stoppa inte 
huvudet i sanden. 

– Det har aldrig varit så viktigt 
att ha koll som nu, säger energi- och 
klimatrådgivare Jacob Holgersson. 

Mediebruset svämmar över av larm och 
råd på grund av den väntade energikri-
sen. ”6 av 10 företag kommer drabbas av 
de höga elpriserna”, skriver till exempel 
Unionen. 

Jacob Holgersson är energi- och 
klimatrådgivare. Energi- och klimatråd-
givning är en opartisk och kostnadsfri 
service som finns i kommunen, men 
fnansieras av Energimyndigheten. 

Det råder ett oerhört högt tryck på 
rådgivningen och alla kan inte få hjälp 
lika snabbt som i normalfall. Därför har 
vi samlat ett antal tips här. 

driv och gör det här med själ och hjärta. 
Pandemin blev ett rejält stresstest, 

men efter att ha manövrerat sig genom 
den kan man nu äntligen börja blicka 
framåt. 

– Dit ska vi aldrig igen, men sam-
tidigt lärde man sig en hel del. Till ex-
empel har vi slutat köpa in kläder och 
prylar på mässor ett halvår före leverans. 
Nu skafar vi det vi behöver när vi be-
höver det. 

Den största utmaningen framåt är 
att utrymmena börjar ta slut. I samband 

bundet eller rörligt? Har du avtal där 
priset skiljer sig per timme? 

– Till den som vill ha råd brukar jag 
säga ”det beror på”. Vilka risker vill man 
ta och hur bra koll har man på sin el-
konsumtion? 

3. Skafa solceller. Det råder en boom 
inom solceller just nu. Incitamentet är 
förstås att man som ägare av solpaneler 
tjänar pengar på höga elpriser. 

– Men det är jättelång leveranstid 
och kan ta lång tid att ens få en ofert, 
säger Jacob. 

4. Ett bra värmesystem sparar många 
kronor. Det fnns olika lösningar, men 
generellt ska man undvika oljeeldning 
och direktverkande el. Bra system som 
värmepumpar, pellets och ved minskar 
kostnaderna mycket. 

– Men allt jag säger är färskvara, var-
nar Jacob. 

Tipsen, utan inbördes ranking: 
1. Ha koll på din energikonsumtion. 

Hur mycket gör du av med? Finns det 
sådant som förbrukar el som egentligen 
inte behövs? Skafa dig en nulägesbild! 

2. Ha koll på ditt elavtal. Har du Nyttja kostnadseffektiva värmesystem. 

med dagens rätt på förmiddagarna kan 
det ibland vara svårt att hitta sittplats. 

– Vi har möjlighet att bygga ut bakåt. 
Önskningar och planer fnns, samtidigt 
som vi precis börjar komma ikapp efter 
pandemin. Man får skynda långsamt. 

Nästa sommar kan det bli comeback 
för de populära nostalgiträfarna. Innan 
pandemin lockade de varannan lördag 
en bra bit över 100 fordon. 

– Det skulle vara roligt att göra ännu 
mer jippo av det. Vi får se vad vi hit-
tar på. 

5. Hoppas inte för mycket på kom-
pensation. Även om det är troligt att 
det kommer att införas någon typ av 
ersättningssystem, ställ in dig på en 
tuf vinter! 

– Det är bättre att vara förberedd 
och sedan bli överraskad om det kom-
mer kompensation. 

6. Tänk ”många bäckar små”. Cykla 
till jobbet. Isolera (men stäng inte in 
fukt!). Byt till snålspolande duschmun-
stycken, frosta av frysen, tvätta fulla ma-
skiner, lufttorka istället för torktumling. 

– Om man tar fem minuter långa 
duschar i stället för tio, kan man med 
nuvarande elpris och direktverkande el 
spara 5 000 kronor om året. 

7. Den 16 november klockan 19.00 
blir det solcellsföreläsning med Lars 
Andrén. 

– Han är guru inom solkraft, säger 
Jacob. 

Föreläsningen äger rum i festsalen 
i Folkets hus och man behöver inte an-
mäla sig i förväg. Den beräknas hålla 
på ungefär en timme, plus frågestund 
efteråt. 

– Och vi bjuder på fka! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

      
 

 
        

    

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

    

 

 

 

        

    

 
  

 
 

 

 
 

    

 
 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

 

Avsändare: 
Ludvika kommun 
771 82 LUDVIKA 

Aktuellt Vi vill veta vad ni tycker om oss! 
Här finns stöd att söka för 
energieffektivisering 
Nu har vi fått klartecken från 
Region Dalarna om att det går 
att söka så kallade konsultcheck-
ar för energikartläggning och 
energiefektiviseringar. 

Gå in på sidan https://www. 
regiondalarna.se/regionalutveck-
ling/stod-och-bidrag/foretags-
stod/ och klicka på konsult-
checkar för att söka. 

Glöm inte att anmäla dig 
till nästa företagsfrukost! 
Vi påminner om Ludvika kom-
muns företagsfrukostar. De hålls 
på Stället i Ludvika den första 
fredagen varje månad. 

Frukostarna innehåller 
vanligen paneldiskussion, korta 
intervjuer och information om 
sådant som är på gång. 

På sidan ludvika.se/utskick 
kan man anmäla sig och se 
programpunkterna. 

Boka in datumet för 
Företagsgalan 2023 
Planering för Företagsgalan på-
går. Lägg datumet 22 april 2023 
på minnet. Platsen blir Folkets 
hus. Vi återkommer med mer 
information när det närmar sig. 

Sålde presentkort för nästan 
15 miljoner kronor – på två år 
Försäljningen av Unika Ludvikas 
presentkort, eller den lokala 
valutan som de själva brukar 
kalla den, fck ett rejält uppsving 
under pandemin. 

Efter att ha sålt presentkort 
för 2,2 miljoner kronor 2019 
ökade försäljningen till 7,2 
miljoner kronor 2020 respektive 
7,5 miljoner kronor 2021. 

Med julen i antågande 
hoppas centrumutvecklarna 
Veronica Lindgren och Alex-
andra Magnusson att företag 
och privatpersoner fortsätter att 
stötta den lokala handeln. 

– Vi tror starkt på hela 
vår kommuns handel och 
service. Stort tack till alla som 
köper presentkort och ger våra 
lokala aktörer förtroende! 

Ludvika kommun hamnar långt ner 
i Svenskt Näringslivs ranking. Nu vill 
vi veta vad det beror på. Dessutom 
vill vi göra något åt det. 

Därför frågar vi er. 
Syftet är att i första steget få en tydlig 

bild av vad det är vi behöver förbättra. 
Men vi vill så klart också veta vad vi gör 
bra, så att vi kan förstärka de delarna. 

Näringslivet är nämligen absolut av-
görande för att det ska fungera att bo, 
jobba i och besöka Ludvika kommun. 

– Vi tar det här på största allvar. Om 
vi ska kunna vara en kommun där man 
trivs med att driva företag, så behöver vi 
verkligen gå till botten med vilka verk-
samheter inom kommunkoncernen som 
har utvecklingspotential, säger närings-
livschef Erik Odens. 

Svenskt Näringslivs undersökning är 
en del, men målet med vår egen enkät är 
att fånga upp ännu fer åsikter. 

Alla parter strävar trots allt mot 
samma mål: 

– Vi har en antagen näringslivsstra-
tegi, där vi tydligt pekar ut vägen för ett 

Erik Odens och Maria Skoglund. 

Ny yrkesmässa ska få ut fler i jobb 

Ludvika som ska stå för expansion, till-
växt och ett gott företagsklimat. Vi har 
också god dialog med en ansenlig mängd 
företag och organisationer, säger Erik. 

Samtidigt lyfter han den enorma ex-
pansion som Ludvika kommun står inför. 

– Näringslivet i Ludvika kommer att 
stå sig starkt, inte minst tack vare de stor-
ordrar Hitachi Energy har fått. 

Det fnns fera forum där man kan 
dela med sig av åsikter; företagsråd, fö-
retagsfrukostar, Samarkand, eller genom 
att bara kontakta näringslivsenheten. 

Maria Skoglund, kommundirektör, 
understryker värdet i att få in synpunk-
ter. 

– Vi vill göra allt vi kan för att göra 
klimatet bättre. Det här är någonting vi 
måste göra tillsammans för att få bästa 
resultat. 

Gå in på lud-
vika.se/tycktill, 
eller skanna QR-
koden här intill, 
för att svara på 
enkäten. 

Den demografiska utvecklingen 
där antalet äldre ökar i snabbare 
takt än den arbetsföra delen av 
befolkningen är en utmaning för 
många branscher. 

I november arrangerar VBU en 
yrkesmässa där arbetssökande, 
utbildningsanordnare och företag 
får chansen att kroka arm. 

Datumet att ringa in i kalendern är tors-
dag 10 november. Klockan 15.00–18.00 
står dörrarna till Folkets hus i Ludvika 
öppna för alla som är intresserade av 
ämnet. 

– Fokus ligger på yrkesutbildningar 
på gymnasial nivå och de yrkeshögskole-
utbildningar vi har på VBU, säger Karin 
Pihlström, verksamhetschef för vuxenut-
bildningen. 

Via det samarbete VBU har med 
Arbetsförmedlingen och kommunens 
arbetsmarknadsenhet hoppas man att 
många arbetslösa tar chansen att besöka 
Folkets hus. 

Utöver VBU kommer bland andra 
Yrkesakademin, måleriutbildningen på 
Lugnetgymnasiet i Falun och studie- och 

Restaurang och bygg är några av de yrkesutbildningar som finns på VBU. 

yrkesvägledare från Borlänge att vara på 
plats. 

– Syvarna har en bra bild av vilka ut-
bildningsmöjligheter som fnns i Falun 
och Borlänge. 

Bland företagen som har tackat ja till 
att medverka på mässan ingår Hitachi 
Energy, Spendrups, Ovako samt ett helt 
gäng mindre företag från Västerbergsla-
gen med omnejd. 

– Tillsammans med fera förvaltning-
ar från kommunen kommer de att be-
rätta vad det fnns för möjligheter inom 
deras områden. Med tanke på det stora 
kompetensutvecklingsbehovet hoppas vi 
även kunna nätverka mellan utbildning-
arna och de olika branscherna. 

– Målsättningen är att vi tillsammans 
ska kompetensutveckla våra medborgare, 
säger Kristina Beyerl Karlsson, rektor på 
vuxenutbildningen. 

VBU har tidigare medverkat på den 
jobb- och studiemässa som Samarkand 
har arrangerat. Det här är första gången 
man håller i en egen yrkesmässa. 

– Så det blir lite ”trial and error”. 
Tidigare på dagen kommer våra elever 
från SFI och introduktionsprogrammet 
få chansen att ställa frågor till yrkesut-
bildningarna. 

Är du företagare eller utbildnings-
anordnare och vill vara med på yrkes-
mässan? Kontakta Karin Pihlström på 
karin.pihlstrom@vbu.ludvika.se. 

Näringslivsnytt Kontaktpersoner för näringslivsfrågor 
Näringslivsnytt ges ut av Ludvika kommun. Vill du inte ha Näringslivsnytt och liknande Erik Odens Malin Sommarsjö Ulrika Andersson 
information? Avregistrera dig med mejl till monica.naucler@ludvika.se, som även tar Näringslivschef Näringslivsutvecklare Besöksnäring 
emot adresser till nya mottagare. 
Ansvarig utgivare: Erik Odens 
Redaktion: Kommunikatörerna på Ludvika kommun tfn 0240-867 04, 

0240-862 52 
erik.odens@ludvika.se 

0240-56 54 64 
malin.sommarsjo@ludvika.se 

0240-860 89 
ulrika.andersson@ludvika.se 

e-post kommunikation@ludvika.se 

mailto:karin.pihlstrom@vbu.ludvika.se
https://15.00�18.00
https://www
www.ludvika.se/tycktill



