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Näringslivschefen
har ordet

Exceptionella 
tider

Ledarskapsdag fick god respons

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Overkligt, men ändå så obarm-
härtigt verkligt. Världen är just 
nu under belägring av ett virus 
som plöjer fram och omformar 
vår vardag. Mina tankar går 
först och främst till dem som 
drabbas av sjukdom och lidande 
i sin närhet, men så klart också 
till alla som drabbas av konse-
kvenserna av ett samhälle satt 
i paus. 

Just nu prövas vårt samhälle 
både lokalt, regionalt och natio-
nellt. När det gäller samarbeten 
vill jag passa på att sända ett 
stort tack till alla dalakommu-
ner och dess näringslivskontor, 
som alltid ställer upp och sam-
verkar för att på ett lösnings-
fokuserat sätt dela med sig av 
kompetens, idéer och erfarenhe-
ter som är till gagn för alla. 

I Ludvika kommun har 
initiativet Shoppingbudet satt 
fart på hemleveranser av varor 
och ett stort antal företag och 
organisationer är inkopplade. 
Allt koordineras av centrumor-
ganisationen Unika Ludvika. 
Förhoppningsvis är detta något 
som utvecklar nya möjlighe-
ter för företag att göra affärer 
och skapar förutsättningar för 
kunder att på ett riskfritt sätt få 
hem sina varor.

Regiontävlingen i Ung 
Företagsamhet är avgjord och 
glädjande nog kommer vin-
naren denna gång från Ludvika 
kommun. Tjejerna i Break The 
Silence UF gjorde stort intryck 
på juryn med sin bok, som 
behandlar viktiga ämnen kring 
mental hälsa. Jag önskar dem 
stort lycka till i SM-finalen!

Våren är i antågande, ta väl 
hand om er!

Ludvika kommun har tillsammans 
med resterande kommuner i 
Dalarna beslutat att stötta närings-
livet i respektive kommun med 
olika åtgärder. 

Kommunstyrelsens ordförande Leif 
Pettersson tycker att det känns bra 
att länets kommuner håller ihop i 
den här frågan.

– Och vi följer så klart utveckling-
en inom vårt lokala näringsliv.

Här är åtgärderna som gäller för 
Ludvika kommun:
P De företag som har problem 

att betala kommunala avgifter/fak-
turor uppmanas att ta kontakt med 
oss för att hitta en lösning, exempel-
vis i form av en avbetalningsplan. 
Det gäller fakturor från Ludvika 
kommun, WBAB, LKFAB och Lud-
vikaHem.
P  Kommunen och dessa kom-

munala bolag kommer att göra allt vi 
kan för att fakturor från leverantörer 

Initiativet med tårtbjudning till kommun-
anställda byttes mot ett presentkort.

Åtgärder ska stötta näringslivet

Omkring 150 deltagare nät-
verkade och lyssnade på tre 
inspirerande föreläsningar under 
Ledarskapsdagen i Folkets Hus.

– Vi är supernöjda med dagen, 
säger Malin Croner.

 
Malin är verksamhetschef på Dalarna 
Business, som fått förtroendet att ta 
över arrangemanget. Publiken fick 
lyssna till tre vitt skilda talare, men 
med en röd tråd kring ledarskap och 
inspiration.

– Det verkar ha uppskattats väl av 
besökarna som var där, säger Malin.

Leo Razzak pratade bland annat 
om alla människors lika värde, om 
integration och att det är individens 
skyldighet att själv bidra med ett gott 
humör på arbetsplatsen.

Jenny Hedlund är före detta inne-
bandyspelare och ledare med stor er-
farenhet från elitnivå.

– Hon pratade om sådant som 
kanske känns självklart när man hör 
det, men som man ständigt behöver 
bli påmind om, säger Malin.

Shahrzad Kiavash berättade på ett 
varmt och humoristiskt sätt om ett 
oerhört svårt ämne, nämligen sjuk-
domen som hon var nära att dö i och 

av varor och tjänster betalas så snabbt 
som möjligt.
P Företag som har pågående till-

stånds- och tillsynsärenden kan kon-
takta kommunen för bedömning av 
om de går att skjuta upp.
P Olika typer av kompetensinsat-

ser ut mot företagen kan komma att 
göras i kommunens regi. 
P Kommunen möjliggör att ute-

serveringar kan flytta ut sina verk-
samheter redan under vecka 13, men 
ansökan hos polisen behövs.
P Pågående upphandlingar finns 

på www.upphandlingscenterfbr.se. 

som gjorde att hon tvingades ampu-
tera båda sina underben.

Shahrzad beskrev sin resa tillbaka 
till livet, där hon med proteser och 
högt ställda mål såg till att bli både 
motiverad och omge sig med positiva 
människor, vilket tog henne tillbaka. 

– Det hon har upplevt, vilken 
kämpe hon är, säger Malin.

Dagen började med mingel och 
nätverkande och Malin Croner 
skickar ett extra tack till VBU:s han-

delsprogram, som hjälpte Dalarna 
Business som arrangör och servade 
deltagarna lite extra med allt från 
parkeringsvakter till bemanning av 
garderoben.

– Alla vi pratat med är nöjda med 
dagen som helhet. Nätverkandet, att 
träffa andra företagare i vår region, det 
fick man som en extra bonus.

– Det var kul för oss att få vara 
i Ludvika och vi kommer gärna till-
baka.

Shahrzad Kiavash lockade publiken till många skratt, trots att ämnet som sådant vissa 
stunder var hjärtskärande.

P Företag/företagare har möjlig-
het att vända sig till kommunens 
näringslivskontor vid frågor och väg-
ledning.

Från en början var tanken att bju-
da samtliga anställda på tårta för det 
hårda lagarbetet som möjliggjorde att 
kommunens ekonomiska mål nåddes.

Under rådande omständigheter 
anser den styrande majoriteten att 
det är en bättre lösning att kommu-
nens anställda får ett presentkort från 
Unika Ludvika. 

På så sätt kan vi både visa vår upp-
skattning till de anställda och samti-
digt stötta den lokala handeln.

På Verksamt.se finns information 
till företag från myndigheter. De har 
en samlingssida för information om 
tillfälliga lagar och regler i rådande 
situation kring covid-19. 

Där kan man läsa om bland an-
nat vad som gäller vid arbetsbrist och 
uppsägning, betalningssvårigheter, 
finansiering och lån.
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Aktuellt

Möjlighet att få stöd för 
energikartläggning
”En energikartläggning är ett 
bra första steg att få koll på 
energianvändningen och minska 
kostnaderna för energi”, skriver 
Energimyndigheten på sin 
hemsida. Där kan man också 
läsa att man kan söka om stöd 
för energikartläggningar mellan 
2 mars och 30 april 2020.

Stödet täcker 50 procent av 
kostnaden för en energikartlägg-
ning, dock högst 50 000 kronor. 
Ansökan sker via Energimyndig-
hetens hemsida. Man kan också 
få rådgivning av Energikontor 
Dalarna, 023-777 097.

Shoppingbudet en vinst  
för företag och kunder
Shoppingbudet är ett initiativ 
som blivit verklighet under situa-
tionen med det nya coronaviru-
set. Det erbjuder hemleverans av 
lokalt inhandlade varor. Kunden 
kontaktar själv butiken och be-
talar varan via den elektroniska 
tjänsten Swish. Shoppingbudet 
kör sedan ut varorna avgiftsfritt.

I skrivande stund är strax 
över 20 verksamheter med.

Framgångar för  
lokala UF-företag
Det blev en framgångsrik tävling 
i Ung företagsamhet för gymna-
sieskolorna i Ludvika. 

Break The Silence utsågs till 
årets UF-företag i Dalarna. Det 
drivs av Alice Resare, Elsa Resare 
och Veerle Verver, som skrivit 
boken Ditt liv är värt att leva. 
De går på ABB Industrigymna-
sium i Ludvika.

Break The Silence vann också 
i kategorierna Årets Samhällsen-
treprenör och Årets Vara.

Företaget Bag Strap UF från 
VBU vann i kategorin Årets 
Hållbara företag.

Företagsgalan i Ludvika  
har flyttats fram
På grund av den pågående 
situationen med sjukdomen co-
vid-19, har Företagsgalan flyttats 
fram till 12 september 2020.

Här blir namnbytet en nystart
LRF Konsult har blivit Ludvig & Co. 
Nu är målet att växa.

– Planen är att anställa någon i 
närtid, säger Tina Wahlberg.

Hon möter upp på Ludvikakontoret 
tillsammans med kollegorna Maria 
Magnusson, Marielle Stenvall och 
Monika Bork. Marielle är jurist och 
utgår från fullservicekontoret i Falun, 
medan de andra tre har sin fasta hem-
vist i Ludvika.

De har funnits i Ludvika sedan 
1977, fram tills nu under namnet 
LRF Konsult. Namnbytet kommer 
sig av att ägaren Lantbrukarnas riks-
förbund sålt 75 procent av andelarna 
i företaget till Altor.

Det nya namnet, Ludvig & Co, 
har dock anor långt tillbaka i tiden. 
Grundaren Ludvig Nanneson var 
agronomen som en gång startade fö-
retaget, för mer än 100 år sedan.

– Namnbytet blir en nystart. Det 
är sagt att vi ska växa, samtidigt som 
vi ska fortsätta vara småföretagarens 
bästa vän, berättar kvartetten.

Inom väggarna erbjuds rådgivning 
inom ekonomi, juridik, affärs- och 
skatterådgivning, samt fastighetsför-
medling. En stor del av kunderna 

Alexandra Magnusson är Unika 
Ludvikas nya ansikte.

– Det här jobbet lät alldeles för kul 
för att ens behöva fundera på, säger 
hon.

Sussi Sakofall slutar på Unika Ludvika 
för att satsa helhjärtat på sin butik. 
Veronica Lindgrens nya kollega är 
Alexandra Magnusson, som mer eller 
mindre växt upp i Ludvikas butiks-
värld. 

– Jag har varit på Dressman i 13 
år och kommer att fortsätta vara där 
en del. Dessutom jobbar jag på redo-
visningsbyrå. Jag kommer att jonglera 
jobben lite, säger hon och skrattar.

Tjänsten på Unika Ludvika är 40 
procent och hon och Veronica har 
haft med varandra att göra tidigare. 
Alexandra har nämligen varit enga-
gerad i flera av de initiativ som synts 
och hörts i stadskärnan. Restaurang 
Kromme och Ludvika-Rodden för 
välgörenhet, är två exempel.

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Tina Wahlberg, Marielle Stenvall, Maria Magnusson och Monika Bork 
på Ludvig & Co.

Unika Ludvikas nya uppsättning

utgörs av skogs- och lantbruksägare, både privatpersoner och 
företag.

– Men vi har också byggföretag, restauranger, frisörer och 
mäklare bland våra kunder. Det är en salig blandning.

Nu är det högsäsong i branschen, när deklarationer och bok-
slut ska göras. Gänget har med sin breda kundbas ganska bra 
överblick över företagarklimatet i Ludvika.

– Man hör mycket om hur stadskärnan förändras, men det 
är inget specifikt problem här. Bland våra kunder ser vi snarare 
en uppgång och det är väldigt roligt.

Den digitala omställning som sker inom många områden i 
samhället märks också på Ludvig & Co. Ett nytt samarbetsavtal 
med tjänsten Lexly ger möjlighet till juridisk hjälp över nätet, 
medan man på ekonomisidan ser allt mer kvitton och fakturor 
komma in digitalt.

– Men vill man använda sig av papper, så är det helt okej.
I Dalarna har Ludvig & Co kontor i Ludvika, Falun, Bor-

länge, Mora, Avesta och Hedemora.

– Nu har jag ännu mer möjlighe-
ter att vara med och påverka. Det går 
att göra mycket och jag har massor 
med idéer, säger Alexandra.

Veronica tror att startsträckan blir 
kort, i och med att Alexandra redan 
har kunskap om arbetet i verksamhe-
ten, liksom ett stort kontaktnät.

– Jag är så glad att det blev en bra 

lösning. Det är så klart blandade käns-
lor, eftersom jag jobbat med Sussi i fem 
år. Men nu är det nya tider, med ny 
energi som kommer in, säger Veronica.

Unika Ludvika är en samver-
kansorganisation som jobbar för att 
utveckla handeln i Ludvika. Den kny-
ter samman köpmän, fastighetsägare, 
stödmedlemmar och kommunen.

Alexandra Magnusson, till vänster, kommer in i Unika Ludvika med ”massor med idéer”.


