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Ludvika kommun

Det gläder mig att vi innan året 
är slut kommer att kunna erbjuda 
kommunens företagare en fysisk 
företagsfrukost, med mingel, 
föredrag och gott kaffe! Det som 
saknats av många under pandemin 
och som har fått ersättas av 
digitala forum är nu åter möjligt 
att genomföra – om än med 
försiktighet.

Klockan 08.00 den 3 decem-
ber blir fredagen då dörrarna på 
Gammelgården slås upp med 
pompa och ståt. Temat är besöks-
näring och tre hotellägare kommer 
att ge sin bild av läget före, under 
och efter pandemin. Spännande 
tider väntar för Ludvika med 
uppväxling igen av affärsresande 
och privat turism. Hur står vi 
rustade för detta? Frukosten kom-
mer också att anta en ny form. 
Vi experimenterar och testar ett 
spännande upplägg som du inte 
får missa!

Utanför fönstret ligger frosten 
vit och kylan letar sig in till 
benmärgen. Tur då att kommunen 
går varm vad gäller utveckling och 
tillväxt. Hitachi Energy gasar på 
och annonserar mängder av nya 
tjänster till Ludvika, Spendrups 
investerar 200 miljoner i en ny 
burklinje, flertalet små och med-
elstora företag går som tåget och 
flaggar för expansion. Det känns 
fantastiskt roligt!

Inom kommunens verksam-
het ser vi över nya möjligheter att 
möta företags behov av olika slag, 
och när det gäller dialog och kom-
munikation finns det alltid utveck-
lingspotential. Med lotsfunktioner 
och andra former av forum mellan 
privat och offentlig verksamhet ser 
jag med spänning fram emot vad 
det kan resultera i.

Rebecca prioriterar kreativitet

Orderstocken är rekordhög. Då tar 
Log Max sikte på att växa ännu 
mer. Nu behöver man nyanställa vid 
fabriken i Grangärde.

Hårt arbete och stort engagemang 
har präglat verksamheten ända sedan 
starten som Grangärde Maskin 1980. 
Sedan 1988 har huvudprodukten varit 
skördaraggregat. I dag kan man kalla sig 
världsledande.

 – Vi säljer på kvalitet. Maskinerna 
som kör med våra aggregat är kända för 
att ha hög driftsäkerhet, säger Jon Matts-
son, som förra året tog klivet från efter-
marknadschef till vd.

Log Max AB, bestående av fabriken  
i Grangärde och en utvecklingsavdelning 
i Borlänge, har just nu 86 anställda. En 
siffra som man under nästa år hoppas 
kan passera 90-strecket.

– Ska vi lyckas med de volymer vi 
planerar för behöver vi bli fler. Samtidigt 
har vi den normala omsättningen med 
främst pensionsavgångar att ta hänsyn 
till. Men än så länge – peppar, peppar 
– har det inte varit något problem att 
hitta folk.

Målet för 2022 är att tillverka uppåt 
600 aggregat. En ökning med 20 pro-
cent jämfört med de 500 som lämnar 

Jon Mattsson visar upp ett skördaraggregat; som kan fälla, kvista och kapa träd.

Log Max ökar takten i Grangärde

På en rak fråga kallar Rebecca 
Hedberg sig för mer företagare än 
konstnär. Å andra sidan är hennes 
företag sprunget ur en kärlek till 
kreativitet.

Bakgrunden är ett jobb i Stockholm där 
drivet blev för hårt, jakten på att tjäna 
pengar för viktig. Det slutade i utbränd-
het och så småningom en flytt tillbaka 
till ursprunget i Ludvika.

Något år tidigare hade skapandet 
kommit in i hennes liv, nästan av en 
slump.

– Jag hade alltid sett mig själv som 
någon som inte kan måla. Jag har inte 
tyckt att det varit lustfyllt.

Hon minns tillfället.
– Penseln gav mig prestationsångest, 

så jag gick ner och hämtade en tvätt-
svamp. Det blev mer av en rörelse, en lek 
med färger och det väckte något i mig.

Det här var fem år sedan; före sjuk-
skrivning och flytt hem. 

Förra hösten bestämde hon sig för att 

fabriken i år. Alla är sålda redan innan 
de börjar monteras i Grangärde. Under 
samma tak, intill riksväg 66 och sjön 
Björken, finns också huvudlagret och 
konstruktionsavdelningen.

– Minst 80 procent av det vi säljer 
hamnar utomlands. De stora utmaning-
arna för tillfället är materialbrist och 
hög produktionstakt. Materialbristen 
påverkas både av pandemin och högkon-
junkturen. Allt från stål till halvledare 
är svårt att få tag på och våra inköpare 
får jaga material hela tiden. Den höga 
takten hanteras av vår personal som gör 
en otrolig insats med övertider och en-
gagemang.

Någon risk för att konkurrera ut sig 
själva genom att leverera högkvalitativa 

produkter med lång livslängd finns inte, 
förklarar Jon Mattsson.

– Det finns flera marknader som 
ännu inte har mekaniserat skogsbruket. 
Sydostasien är ett sådant exempel. Och 
tittar man på Ryssland så avverkar de 
en väldigt låg andel mot vad de skulle 
kunna. Där är det infrastrukturen runt 
skogsbruket som fortfarande saknas.

Liksom Hitachi Energy har Log Max 
japanska huvudägare. Sedan 2012 ingår 
man i den multinationella Komatsu-
koncernen – en av världens största till-
verkare av entreprenadmaskiner.

– Det fungerar jättebra. De är inte 
inne och detaljstyr så mycket, men vi 
försöker plocka godbitarna för att fort-
sätta utveckla verksamheten hos oss.

starta företag, Rebecca Hedberg Art AB.
Nu målar hon samtidigt som hon 

anordnar workshops och deltar i olika 
former av utställningar. Därav svaret på 
frågan om vad hon är mest; företagare 
eller konstnär. Att synas med sin konst 
är också en konst.

– Det tar tid, men det är nu jag bör-
jar märka att det händer saker. Jag bör-
jar förstå vikten av marknadsföring och 
kommer att jobba ännu mer med det.

Vuxna behöver leka mer, tycker Rebecca Hedberg.

Det är dessa workshops som växt 
mest, exempelvis formatet ”sip and 
paint”. Konceptet går ut på att männ-
iskor träffas i restaurangmiljö och målar 
tillsammans – och tar ett glas vin för den 
som vill det. Här är tanken att det ska 
vara kravlöst och avslappnat, utan rätt 
och fel.

– Det viktigaste är det själsliga, det är 
det jag brinner för. Kreativitet är livsvik-
tigt. Vuxna behöver leka mer.
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Aktuellt

Snart kan det byggas  
i kvarteret Magneten
Intresset för att bygga bostäder  
i Ludvika är fortsatt stort. Snart 
kan det bli radhus eller parhus  
i anslutning till Magnetens 
förskola.

– Det är något som saknas i 
Ludvika tätort, säger Joel Lidholm, 
samhällsplanerare vid kommunen.

Tre byggaktörer har getts möj-
lighet att skicka in förslag på hur de 
tänker sig framtiden för kvarteret 
Magneten. I urvalskriterierna ingår 
bland annat social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet.

Senast 30 november ska intres-
senterna ha skickat in förslagen på 
hur de vill bygga. Faller någon av 
idéerna kommunen i smaken er-
bjuds byggaktören sedan möjlighet 
att teckna ett markanvisningsavtal.

– Det innebär att de inte 
behöver köpa marken direkt, utan 
får möjlighet att projektera och 
undersöka intresset för att bo i de 
här husen, förklarar Joel Lidholm.

Dags att anmäla sig  
till företagsfrukosten
Nu kan vi äntligen bjuda in till 
”riktig” företagsfrukost igen. Bilden 
här under kommer från ett av de 
sista tillfällena innan pandemin 
bröt ut. Lagom till denna nystart 
kommer vi att introducera ett nytt 
koncept med mer samtal och min-
dre PowerPoint-presentationer.

På programmet denna gång, 
fredag 3 december, är samtal med 
Grand hotell, Stadshotellet och 
Easy Living, samt Visit Dalarna. 
Företagsfrukostarna riktar sig i 
första hand till dig som är verksam 
inom näringslivet i Ludvika kom-
mun. 

Välkomna att anmäla er senast 
29 november till monica.naucler@
ludvika.se.

Wikers plåt satsar på personalen
En Google-sökning på ”byta jobb” 
ger en halv miljon träffar. Därför 
pratar Jens på Wikers plåt om 
employer branding.

Östen Wiker tänkte knappast på em-
ployer branding när han startade sitt fö-
retag inriktat mot smide och plåtsnickeri 
1948. Det gör däremot hans barnbarn 
Jens Fagerheim när samma företag nu 
nästan helt är inriktat på ventilation.

Han konstaterar att det är en utma-
ning att rekrytera; att hitta rätt person 
med rätt utbildning, rätt kunnande och 
rätt inställning. En utmaning, om än på 
ett annat sätt, är att behålla den duktiga 
personal han redan har.

– Många är flyktiga i dag. De reso-
nerar att om man stannar kvar på ett fö-
retag, då utvecklas man inte, säger Jens.

Å andra sidan pekar undersökningar 
också på att det blir allt högre prioriterat 
att man trivs på jobbet. 

– Folk ställer högre krav på det so-
ciala. Det ska vara flexibilitet, frihet och 
man förväntar sig förmåner.

För Jens är en del av lösningen att 
involvera de anställda mer. De får större 

Från perifer företeelse till folk-
rörelse. Sedan i våras bidrar 
Ludvika till att padel är Sveriges 
snabbast växande sport.

– Vi kan inte vara annat än 
nöjda, säger Roger Karlsson när 
han summerar det första halvåret 
för hallen i Jägarnäs.

Ludvika var länge en vit fläck på padel-
kartan, men i maj slog så VB Padel upp 
dörrarna till sitt påkostade bygge. Am-
bitionen var inte bara att bygga en hall. 
Varje detalj skulle hålla högsta möjliga 
klass.

– Vi har fått väldigt bra respons på 
kvaliteten. Belysningen och ljudet är två 
viktiga delar, säger Roger Karlsson, som 
axlar rollen som vd i VB Padel.

Något självspelande piano är det 
dock inte tal om, förklarar han.

– Det är inte bara att ställa dit en 
hall och tro att det fungerar. Man måste 
vara aktiv och marknadsföra hela tiden. 
Där jobbar vi bland annat mycket med 
sociala medier. Den stora utmaningen är 
att fylla hallen dagtid.

En riktad insats kopplad till den  

Erik Odens
Näringslivschef 

Telefon: 0240-862 52
erik.odens@ludvika.se

Jens Fagerheim lyfter fram vikten av att trivas på jobbet.

Lyckad start för hallen i Jägarnäs

ansvar i projekt och är delaktiga i kalky-
ler och uppföljningar. Lägg därtill sociala 
aktiviteter som grillning, bowling, fiske 
och julbord.

– Men det viktigaste är ändå att man 
trivs om dagarna.

Därför premierar Wikers plåt frisk-
vård och försöker se till att både maski-
ner och arbetskläder håller hög standard.

bollen är att Hitachianställda via sitt 
friskvårdsprogram får rabatterade spel-
tider när beläggningen i hallen är som 
lägst. Efter arbetstid är det annars trångt 
på banorna.

– Just nu är det oftast fullt fram till 
21-tiden.

Utöver privatpersoner och kompis-
gäng är det många företag som bokar 
hallen och dess konferensrum för akti-
viteter. I ett samarbete med Lorensber-
gaskolan, kallat Pulspasset, erbjuds också 
skolelever att spela padel.

Roger Karlsson och Lars Willner är två av delägarna i VB Padel.

Den 18 december blir det turnering 
i hallen. Då arrangeras den första upp-
lagan av VB Invitational, där de bästa 
spelarna från Dalarna gör upp om titeln.

Nu är det också helt klart att det plane-
rade hallbygget i grannkommunen Smed-
jebacken blir av. Platsen, bredvid ishallen, 
är bestämd och bygglovet beviljat.

– Där blir det inget konferensrum, 
en något mindre lounge och ingen sing-
elbana. I övrigt blir hallen nästan iden-
tisk med den i Ludvika. Vi siktar på att 
komma i gång med bygget i april.

Ett annat mål är att de 18 anställda 
känner att de representerar företaget.

– De är ansiktet utåt och ska vara 
stolta att det står Wikers plåt på ryggen. 
Det jobbar vi mycket med, berättar Jens 
Fagerheim.

Fotnot: Employer branding handlar 
om hur man arbetar med sitt varumärke 
för att vara en attraktiv arbetsgivare.


