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Näringslivschefen
har ordet

Händelserikt år

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Det har varit ett tufft och speciellt 
år för många, både privat och  
i jobbet. Många har ofrivilligt fått 
prova på att omvandla sitt hem 
till arbetsplats och de som inte har 
kunnat jobba hemma har fått hitta 
kreativa lösningar för att skydda 
nära och kära från smitta. Vi har 
under året också fått chansen att 
skydda oss mot fara genom att 
vaccinera oss, vilket de allra flesta 
klokt nog har gjort. 

När vi nu går mot årets slut ser 
vi att det kommer att behövas mer 
vaccinering och jag uppmanar er 
att fortsätta på den vägen och ta 
de sprutor som erbjuds. På så vis 
gör vi oss själva och vår omgivning 
en tjänst.

Under året har kommunen 
hållit liv i de forum som varit 
möjliga under de rådande restrik-
tionerna. Många företagsbesök 
och företagsgruppträffar har skett 
digitalt, vilket har varit ett viktigt 
komplement för att föra dialog 
och informera varandra om det 
aktuella läget. Under hösten 
kunde vi återupprätta några av 
de fysiska forum vi saknat, med 
besök ute hos företag och mindre 
lunchträffar. Dock fick vi i sista 
sekund ställa in nystarten av vår 
företagsfrukost i december. Den 
hoppas vi kunna återkomma med 
under början av 2022.

Jag ser med glädje fram emot 
att fortsätta samarbetet kring 
skola-näringsliv där vi märker att 
fler och fler företag ser vinningen 
med att samverka med skolan – 
där vår framtida arbetskraft finns. 
Vi har också kommit i gång med 
tidig dialog kring upphandling, 
och det växlar vi upp ännu mer 
under 2022. 

Håll i och håll ut och ha en 
riktigt god jul!

Karolina brinner för försäljning

Som att cykla med punka. Så 
beskriver Christofer Li hur det är 
att driva restaurang i en pandemi. 
Utmaningarna till trots ångrar han 
inte den stora krogsatsningen.

– Fatta hur roligt det blir när allt 
är normalt igen, säger han.

När gänget bakom Maze i november 
2019 började totalrenovera lokalerna vid 
Garvarns torg visste ingen vad covid-19 
var. Ett par månader senare hade sjukdo-
men lamslagit en hel värld.

Mitt i allt stod Christofer Li och fun-
derade över hur, och ens om, han skulle 
kunna öppna restaurangen. Ett måste för 
att undvika konkurs redan innan den 
första gästen hade serverats.

När restriktionerna lättade under 
förra sommaren satsade han allt på ett 
kort. På bara en vecka togs ett koncept 
fram och Kalaset by Kromme lanserades. 
Besökarna strömmade till, men när för-
budet mot alkoholservering efter 22.00 
infördes slogs benen undan igen.

Först i juni i år kunde Maze öppna 
enligt ursprungsplanen.

– Jag vet inte vad jag hade förväntat 
mig, men det har gått bra. Vi har varit 
fullbokade nästan varje helg och flera 
helger har vi haft dubbla sittningar.

Två års motvind. Men Christofer Li, här med pappa Lawrence, vägrar ge upp.

Ny coronavåg slår mot krögarna

En dryg månad efter invigningen  
av Stadium Outlet på Lyviksberget 
kan butikschef Karolina Malmqvist 
konstatera att det tycks ha funnits 
ett uppdämt behov av det de kan 
erbjuda.

28 oktober slogs portarna upp och sedan 
dess har det gått över förväntan, enligt 
Karolina Malmqvist.

– Vi ligger långt över budget och har 
många nöjda kunder. Vi är inte bara en 
sportbutik, utan säljer väldigt mycket 
fritidskläder och skor. Vi har verkligen 
fyllt ut en lucka i Ludvika.

Outlet är ett koncept som finns i fle-
ra varianter och inom flera varukatego-
rier. Det går i enkelhet ut på att erbjuda 
varor till låga priser, där utbudet styrs av 
de stora volymer som köps in.

Stadium Outlet öppnade första 
gången 2009 och har nu 48 butiker  
i Sverige, 13 i Finland och 2 i Norge.  
I Ludvika består personalstyrkan av åtta 
anställda, inklusive Karolina.

Men säg den krögarlycka som varar. 
Nu finns återigen restriktioner som på-
verkar restaurangbranschen hårt.

– Vi fick mycket avbokningar direkt 
och har tvingats ställa in både event och 
dryckesprovningar. Och så har vi vacci-
nationsbevisen. Grundtanken med dem 
är god, men det är lite rörigt och svårt 
att få folk att förstå när de krävs och inte.

Christofer Li är långt ifrån ensam 
krögare om att efterlysa statligt stöd.

– Man hoppas ju på det. Så att man 
inte bara inför restriktioner utan att på 
något sätt väga upp för det.

Han hoppas också att lokalbefolk-
ningen ännu en gång inser allvaret och 

stöttar sina restauranger. Något som 
Unikas Ludvikas kampanj "Ät lokalt – 
en god gärning" trycker på.

– Har man inte julbord är de när-
maste månaderna dåliga, pandemi eller 
ej. Vill man inte gå ut och äta kan man 
hjälpa genom att köpa presentkort eller 
take away. Vi testar en grej nu där man 
rabatterat kan köpa presentkort till kom-
mande dryckesprovningar.

Att ge upp är, trots två års mer  
eller mindre konstant motvind, inget 
Christofer har övervägt. Namnet Li har 
en given plats i Ludvikas krogvärld.

– Nu ser vi till att ta oss igenom vin-
tern och hoppas på en bra sommar.

Hon kommer själv från Småland, har 
en bakgrund inom blomsterhandel och 
var mest nyligen butikschef på Plantagen 
på Lyviksberget.

Nu är moroten att bli årets butik 
inom Stadium-koncernen.

– Som i alla kedjor har vi olika pa-
rametrar för det, såsom medarbetarnas 
nöjdhet och försäljningen. Min motor 
är att vi gör det tillsammans. 

– Jag vill ha kul på jobbet och se till 
att alla trivs. Det är det absolut vikti-

Karolina Malmqvist har bytt blommor på Plantagen mot bollar på Stadium Outlet. På 
öppningsdagen välkomnades hon av Erik Odens och Malin Sommarsjö. På plats fanns 
också Lisa-Maja och Nicklas Andersson från fastighetsägaren Farstukvisten.

gaste, att få andra att växa. Det går inte 
annars, om man inte hittar ett gäng man 
trivs med.

Själv brinner hon för försäljning och 
gillar det konkreta och direkta sätt den 
följs upp på.

– Det första jag gör varje morgon är 
att kolla mejlet som visar hur det gick 
dagen före. Jag drivs av att uppnå de må-
len jag har. Man kan inte få medarbetare 
att prestera i längden om de inte trivs 
och gör det med hjärtat.
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Aktuellt

Nomineringarna till 
Företagsgalan klara
Nu börjar planerna för Företags-
galan att klarna. Tillåter pandemin 
väntar middag och underhållning 
i Folkets hus i Ludvika den 19 
februari.

Under konferencier Mats Ingels 
ledning kommer priser för fina 
prestationer under 2021 att delas 
ut. För underhållningen svarar 
karaktärer från humorgruppen 
Småstadsliv, och så blir det party-
musik med Lasse Mix Andersson 
och pianobar med Sigge.

Och de nominerade är...

Årets företagare
• Johan och Fredrik Andersson,          
Swemas.
• Marcus Lindberg, Motor-Ola.
• Mathias Engh, Engh Mek.

Årets butik
• Colorama, Roger Lindmark.
• Electronicas-Mobilbutiken, 
Mustafa Zarzour.
• Life, Johanna och Susanne 
Sakofall.

Årets prestation
• HLZ Ludvikakrögarna (Hagge 
golfrestaurang), Lars Willner, Zarik 
Aripov och Haris Mulalic.
• Våffelbruket, Katarina Unemar.
• Ludvika Stadshotell, Sofie Pepulis 
och Magnus Bergstedt Pepulis.

Säfsen går mot en rekordvinter
Fler bäddar. Tidig kyla. Goda för-
beredelser inför ännu en säsong 
med smittspridning. Nästan fullt  
i bokningskalendern.

Det är många faktorer som 
pekar på en bra vinter för Säfsen 
Resort.

I fjol fick Andreas Larsson, destinations-
chef på Säfsen Resort, och hans medar-
betare gnugga sina geniknölar. För att 
följa alla lagar, regler, rekommendationer 
och riktlinjer sattes ett batteri av åtgärder 
i bruk.

Plexiglas, avståndsmarkeringar, 
handsprit, värdar vid anläggningen, 
förhandsbokningar och incheckning 
utomhus blev ett framgångsrecept som 
de kopierar i år.

– Vi blev granskade av länsstyrelsen 
och de tyckte att vi gjorde rätt, så vi be-
håller vårt sätt, säger Andreas Larsson.

De har god stöttning från Svenska 
skidanläggningars organisation, samti-
digt som medlemmarna hjälper varandra 
med tips och tricks. Dessutom är accep-
tansen från omvärlden god.

– Vi är ju på en utomhusarena och 

Små insatser kan göra stor skillnad. 
Det är BID-projektet i Grängesberg 
ett utmärkt exempel på.

– Nu ska vi se till att hålla i det 
här framåt, säger Lars Lindblom, 
projektledare och vd på Samarkand.

Förstärk det som är positivt och åtgärda 
bristerna. Så kan man sammanfatta syftet 
med modellen business improvement di-
strict (BID), som organisationen Svenska 
stadskärnor har tagit fram. I höstas gick 
Grängesberg efter 18 månaders hårt ar-
bete i mål med sitt projekt.

– Jag var oerhört angelägen om att 
det skulle vara konkret och hända saker. 
Det fick inte bli ännu en papperspro-
dukt, säger Lars Lindblom, själv upp-
vuxen på Öraberget i Grängesberg.

Via finansiering från Tillväxtverket, 
Region Dalarna samt Ludvika kommun 
och i samverkan med Länsstyrelsen Da-
larna började han i mars 2020 att bygga 
upp arbetsgrupper. 

Totalt har ett 70-tal personer varit 
engagerade i projektet. De flesta helt 
ideellt.

– Det här har varit ett lagarbete.  

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Andreas Larsson.

Positivt projekt lyfter Grängesberg

det är inte farligt att vara på stora ytor. 
Vi tappar restaurangbesök, men har mer 
take away. Vi kommer inte att ha after 
ski och har tackat nej till alla band. Vi 
fokuserar på vår kärnprodukt.

Vi har fått ett otroligt positivt och brett  
lokalt engagemang.

Projektet delades upp i två delom-
råden; genomfarten/centrum och västra 
Grängesberg/Grotfallet. I det första om-
rådet konstaterades snabbt att det yttre 
intrycket lämnade mycket att önska.

– Eftersatt underhåll, oröjt och 
oklippt. Skamfilat helt enkelt.

Med gemensamma 
krafter är nu centrum och 
samlingsytorna betydligt 
mer inbjudande. Ett ex-
empel är de kurbitsmå-
lade betongbänkarna vid 
Hans Ingels plan. Ett an-
nat de vepor som pryder 
lyktstolparna.

– Till våren ska vi 
sätta upp dalahästarna på 
husväggarna igen. De var 
slitna, men har blästrats 
av Malmens mekaniska 
och målats av Jenny Larsson Mujovic, 
berättar Annelie Heijke, gruppledare för 
centrumdelen.

På västra har det också röjts. Med 
målet att lyfta fram områdets unika 

besöksmål invigdes i somras en kultur-
vandring. Genom att följa skyltar och 
skanna QR-koder kan besökarna lyssna 
på spännande berättelser om bland an-
nat Cassels, Disponentparken och Ma-
skinhuset.

Glada tillrop på byn och positiva 
kommentarer i sociala medier har inte 
låtit vänta på sig.

– Det tycker jag är 
den stora, stora vinsten  
i det här. I början av 
projektet satt jag på fiket  
i Grängesberg och lyssna-
de in synpunkter. Perso-
nerna jag pratade med då 
har en helt annan känsla 
och positiv bild i dag, sä-
ger Lars Lindblom.

Lagom till jul skickas  
vykort ut till de runt 250 
personer som är nyinflyt-
tade i Grängesberg.

 – Vi hälsar välkommen och bjuder 
in till ett möte som vi har tänkt ha i vår. 
Där samlar vi BID-gänget, föreningsli-
vet och kommunen och berättar om vad 
som erbjuds och allt som är på gång.

Säfsen Resort har de senaste åren 
byggt ut antalet bäddar i flera etapper 
och till en kostnad av omkring 110 mil-
joner kronor. Totalt handlar det om 750 
bäddar och ambitionen är att fortsätta 
med ytterligare en etapp inom en snar 
framtid.

– Det går väldigt bra för oss. Bok-
ningsläget går mot ”all time high”. Vårt 
problem har ju varit att vi har varit 
trångbodda. Nu har vi möjlighet att ta 
emot fler gäster och de kommer i den 
takt vi bygger bäddar.

23 december inleds säsongen och 
sträcker sig sedan till 3 april. Allt som 
allt kommer ungefär 120 anställda att 
sysselsättas. Det är något fler än normalt, 
för att säkra upp under pandemin.

Satsningar på ny pistmaskin, nya 
skotrar och annat sådant som gästerna 
inte lägger märke till ska säkra snö-
tillgången. Dessutom har Säfsen köpt 
anläggningen Snow Camp som man 
tidigare var delägare i. Lägg därtill en 
strålande sommarsäsong i ryggen med 
nya satsningar nästa år, så är det uppen-
bart att Säfsen stärker sin position som 
året runt-destination.


