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Näringslivschefen
har ordet

Balanserade 
nyheter

GIA Premix siktar mot utlandet

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Vårsolen får äntligen värma upp 
omgivningen utan snålblåst och 
knopparna frodas på träd och 
buskar. Mitt i den omtumlande 
tid vi lever i kan lite värme ändå 
göra gott för allmäntillståndet.

Vi är fortfarande mitt i en 
världsomspännande viruskris 
som, enligt prognoserna, ändå 
förhoppningsvis börjar ge med 
sig något. Vi försöker alla, efter 
bästa förmåga, rida ut denna 
storm som satt människors 
hälsa i fara, samt hela den 
globala ekonomin i gungning. 
Allt hänger nu på hur väl vi alla 
tar vårt ansvar att förhindra 
smittspridningen.

I situationer som denna är 
det förklarligt att nyhetsflödena 
domineras av negativa nyheter. 
Vi vill dock med detta Närings-
livsnytt försöka balansera upp 
med positivitet mitt i allt. För 
det finns mycket positivt som 
händer på många plan. Många 
företag går bra och hos vissa 
företag dyker nya affärsidéer upp 
när förutsättningarna i omgiv-
ningen förändras. Runt om i Eu-
ropa så börjar länder sakta men 
säkert öppna upp sina samhällen 
igen. Vi rider ut detta!

Malin Sommarsjö har börjat 
jobba på näringslivskontoret 
och mer om henne kan ni läsa 
på nästa sida. Hon har redan 
gett sig hän spännande åtagan-
den och det känns toppenbra att 
ha henne med i teamet. Vi tar 
mer än gärna emot dina frågor 
och funderingar, stora som 
små. Det finns också en hel del 
matnyttig information samlad 
på kommunens webbplats angå-
ende företagsrelaterade frågor. 

Ta hand om dig och dina 
nära och kära. 

Koncernen Developing Design 
Sweden AB finns representerad 
i Ludvika genom två av sina tre 
varumärken, GKAK, Byggkoordina-
tor och A2H.

Arkitektgruppen GKAK finns i Norr-
köping, Stockholm, och Ludvika/
Borlänge. Byggkoordinator finns i 
Norrköping, Linköping och Ludvika.

GKAK har 13 anställda i Ludvi-
ka/Borlänge och Byggkoordinator 6 
anställda i Ludvika. Huvudkontoret 
för DDS ligger i Norrköping och där 
finns också det tredje företaget, A2H.

Johan Skoog är affärsområdeschef 
för Ludvika-Borlängekontoret, vars 
historia i Ludvika börjar med något 
som då hette Byggkvalitet i Mellan-
sverige AB. Dess ägare sålde sedan bo-
laget till Developing Design Sweden 
AB i Norrköping.

För omkring fem år sedan gjorde 
svårigheterna att rekrytera att GKAK 
behövde utvidga till Borlänge. Sedan 
dess har verksamheten vuxit sakta 
men säkert med de befintliga kun-
derna.

Det koncept på multihall som 
kommunalråden nyligen presenterade 
tillsammans med Ludvika kommun-
fastigheter, ligger GKAK bakom.

– Vi jobbar från idéskiss till 
bygglov och förfrågningshandlingar – 

Johan Skoog och kollegorna har den senaste tiden blivit ännu mer digitala. I bakgrunden 
syns arkitektgruppens förslag på den nya multihallen i Marnäs.

GKAK gör idéer till verklighet

Bortsett från coronasituationen 
ser Roger Karlsson på GIA Premix 
ljust på framtiden.

– Vi har möjlighet att utvecklas, 
framför allt på den internationella 
sidan.

Dåvarande GIA i Grängesberg, som 
tillverkade gruv- och tunnelutrust-
ning, köpte in en verksamhet specia-
liserad på nöd- och ögonduschar. Det 
blev dotterbolaget GIA Premix, som 
också var det som blev kvar när Atlas 
Copco först förvärvade och sedan flyt-
tade GIA:s verksamhet till Örebro.

– Sedan dess är jag delägare. Vät-
terleden Invest äger resten, berättar 
Roger Karlsson.

Han har alldeles nyligen tillträtt 
som vd, efter att förre vd:n Lars Berg- 
strand gick i pension i mars. Det är 
ingen ny roll för Roger; han var tidi-
gare vd för GIA.

– Det känns bra, jag känner väl-
digt mycket för det här. Att ha en egen 
produkt som är så nischad, det tycker 
jag är intressant.

Duscharna är lagstadgade att ha 
i många typer av verksamheter. Den 
som till exempel får ett farligt ämne i 
ögonen, ska genast kunna skölja bort 
det.

Duscharna ska ge ett lagom lågt 
tryck, men ändå tillräcklig vatten-
mängd. Dessutom ska vattnet alltid 
hålla en temperatur på mellan 25 och 
30 grader.

GIA Premix har i dagsläget 25 
procent export, men Roger Karlsson 
tror att potentialen finns för en ökad 
andel.

– Nyckeln är att hitta rätt kunder 
och rätt distributionskanaler.

I skrivande stund råder det dock 
ett visst lugn i verksamheten, som har 
sex anställda.

det är GKAK:s del. Byggkoordinator 
upphandlar, upprättar kontrakt, står 
för byggledning och besiktning. Vi 
kan hjälpa till i hela kedjan, berättar 
Johan Skoog.

Multihallen ska nu bearbetas i den 
politiska processen, innan ett beslut 
om att gå vidare kan komma.

Även på GKAK märks corona-
pandemin tydligt. Medarbetare job-
bar hemifrån och Skypemötena har 
blivit rutin.

– Jag tror att vi kommer att se mer 
digitala möten även efter corona, sä-
ger Johan Skoog.

Tekniken har funnits länge, reso-
nerar han, men nu har många blivit 

tvingade att skynda på stegen in i 
det digitala. Det är i och för sig en 
ständigt pågående del av arbetet på 
GKAK. Hus ritas numera helt i da-
torn, vilket gör att personal på bygget 
kan gå runt med ritningarna i surf-
plattor.

Svårast för en arkitekt är när be-
ställaren själv har luddiga önskemål. 
Men genom att ta reda på mer om 
varumärket och vilket intryck kunden 
vill ge, får man en grund som man 
sedan kan skruva på.

– Nyckeln är att förverkliga bestäl-
larens idéer inom befintlig ekonomisk 
ram. Lyckas man med det, då känner 
man sig nöjd.

– Vi har ett bra kvartal bakom oss. 
Nu har det bara gått några veckor av 
april, men vi har märkt att det saktar 
ner.

Roger Karlsson intill en av företagets 
duschar.
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Aktuellt

Här finns stöd för företag 
inom besöksnäringen
Företagen inom besöksnäringen 
drabbas hårt i pågående kris.  
Visit Dalarna vill vara så be-
hjälpligt som möjligt. Dess 
journummer för företagsstöd är 
010-600 29 00.

Visit Dalarna erbjuder semi-
narier via nätet, så kallade web-
binar. Kommande webbinar är 
28 april och handlar om trender 
efter corona och omställning. 

Mer information om detta 
och mycket mer finns på visitda-
larna.se/corporate/corporate.

Nationella företagsakuten 
stöttar företag i kris.
Den Nationella företagsakuten 
erbjuder en väg in för företag i 
hela landet med syfte att direkt 
svara på frågor, lotsa vidare till 
rätt instans eller erbjuda stöd. 

På nationellaforetagsakuten.se 
finns frågor och svar publicerade. 
Den som inte hittar svar på sin 
fråga där kan ringa 010-241 13 00 
på vardagar 8-16.

 
Glädjande att så många  
är nöjda med servicen
Ludvika kommun fortsätter 
att nå högre helhetsbetyg i det 
så kallade nöjd kund-indexet. 
Företagare får i undersökningen 
bedöma kommunernas service 
inom sex myndighetsområden: 
brandskydd, bygglov, markupp-
låtelse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll samt serve-
ringstillstånd.

Vårt helhetsbetyg 82 (av 100) 
placerades oss som 5:e bäst bland 
173 kommuner.

Shoppingbudet levererar 
– och fler lösningar är på väg
Unika Ludvikas Shoppingbudet 
har levererat omkring 500 bud 
på cirka fyra veckor. 

Veronica Lindgren på Unika 
Ludvika upplever att det mesta 
löser sig när samarbetet fungerar 
som bäst.

– Mer samarbeten och andra 
lösningar hoppas vi kunna visa 
upp under maj månad.

Här kan företagarna få hjälp
Många företag inom kommunen 
är kreativa, nyskapande och 
drivna – även i rådande situation. 
Den bilden har nya näringslivsut-
vecklaren Malin Sommarsjö.  

Bollplank må vara en sliten term, men 
den beskriver ändå ganska bra rollen 
som Malin Sommarsjö och närings-
livschefen Erik Odens har.

– Man kan höra av sig till oss för 
att få hjälp att hitta lösningar. Vi 
har koll på vart man kan vända sig 
i olika frågor. Mycket handlar ju om 
att hitta information och bolla idéer, 
säger Malin.

Det kan handla om att hjälpa till 
att sammanföra olika företag och för-
eningar, för att på så sätt skapa nya 
samarbeten. Näringslivsenheten står 
för överblicken och kan hjälpa till att 
lösa de problem som dyker upp.

– Det här är sådant som vi alltid 
ska göra, men nu lägger vi in en högre 
växel.

Malin kommer närmast från Lud-
vika kommuns arbetsmarknads- och 
integrationsenhet där hon den sista 
tiden framför allt jobbade med kom-

”Business as usual” är kanske att 
ta i, men de ordinarie processer 
som sker innanför Samarkands 
väggar fortsätter – om än i delvis 
modifierad form.

Leverantörsnätverket och arbetsgrup-
pen för digitalisering är två exempel 
på det arbete som tillhör Samarkands 
många grenar. Nu är verkligheten för-
ändrad, men inte i sådan omfattning 
att bolaget behöver ta en ny skepnad.

– Vi driver på den verksamhet vi 
har i form av högskolecentrum, ar-
betsgrupper, utvecklingsprojekt, med 
mera. Dock har vi skiftat mötesformer 
och arbetssätt. Vi arbetar ju ganska 
nära våra företag i vardagen och har 
en naturlig kontaktyta med dem, be-
rättar vd Lars Lindblom.

Mycket handlar om att fortsätta 
vara ett personligt stöd för de behov 
som uppstår hos företagen.

– Vi kan ha samtal i promenad-
form eller via nätet. Huvudsaken är 
att vi finns till hands.

Samarkand har inga pengar att 

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Malin Sommarsjö och Erik Odens utanför Mötesplats näringsliv.

Ingen generell kris än

petensförsörjning och social hållbarhet – något som också är hen-
nes absoluta hjärtefrågor.

Med den bakgrunden hade hon redan en bra inblick i kom-
munens företagsnätverk. Bara dagar in i det nya jobbet som nä-
ringslivsutvecklare fortsätter hon att imponeras av framåtandan.

– Bilförsäljarna ställer fordon till förfogande för Shopping-
budet och erbjuder sig att hämta och lämna bilar hos kunder. 
Andra företag ställer om sin produktion. Det är fint att se de 
här initiativen.

Sedan är både hon och Erik naturligtvis helt på det klara 
med att situationen skiljer sig mycket åt mellan olika företag 
och olika branscher.

– Vissa är inte påverkade alls, medan andra redan har tvingats 
permittera personal.

Budskapet till företagen är dock tydligt. Här finns stöttning 
att få, oavsett hur långt man kommit i sina egna tankar och idéer.

dela ut under coronapandemin, men 
kan däremot länka till exempelvis 
myndigheter.

Än finns ingen anledning att tala 
om generell kris.

– Här ser vi än så länge en begrän-
sad effekt, så länge de stora industri-
erna rullar på.

Den oro Lars Lindblom får till sig 
handlar mycket om ovissheten.

– Ingen vet ju tidsaspekten. Det 
kanske är det mest frustrerande.

Lars Lindblom.

På Verksamt.se finns information till 
företag från myndigheter. Där finns 
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.

Skatteverket.se har också en avdel-
ning med samlad information riktad 
mot näringsverksamhet, delägare, 
aktiebolag, med mera. Den når man 
direkt via startsidan, under rubriken 
”Med anledning av corona”.

Fler källor till 
information


