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Näringslivschefen
har ordet

Det ljusnar

Ny krögare inte rädd pröva nytt

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Under sommaren hände någon-
ting. Från att mycket tycktes 
vara mörkt och tungt så började 
det ljusna på flera håll. Starten 
på hösten har varit något av en 
rivstart och det är med glädje 
jag tänker på ljumna höstda-
gar på den nya restaurangen 
Stället på Väsmanstranden. 
Kommunen arbetar febrilt med 
att förbereda sig för expansion, 
både av bostäder och företag. 
Det byggs, grävs och fixas 
på flera ställen och snart ska 
genomfarten börja byggas. Mitt 
i pandemin så finns det flera 
inspirerande projekt att arbeta 
med på Näringslivskontoret.

När pandemin tog fart så 
beslutade kommunledningen 
om en ”näringslivsmiljon” som 
jag fick fördela på näringslivsin-
satser. En del har gått till Shop-
pingbudet som möjliggjort för 
handlare att få sina varor utkörda 
till individer i riskgruppen. En 
del har gått till ett omställnings-
projekt som, tillsammans med 
Smedjebackens kommun och 
Samarkand, drivs för att hjälpa 
företag med permitterad eller 
varslad personal med kompe-
tensutveckling och coachning. 
Hör av dig om du vill komma i 
kontakt med projektet!

Många företagare har det 
fortfarande tufft och du ska veta 
att vi finns här och tar emot alla 
frågor och funderingar. Jag passar 
också på att ge en stor eloge till 
alla kommunens företagare, som 
ofta visar ett enormt driv och 
kreativitet. Förhoppningsvis kan 
kriser skapa helt nya affärsidéer 
som kan nyttjas inför framtiden.

Från 1 september har vi en 
ny kommundirektör. Välkom-
men till Ludvika Maria! 

Det blir en spännande höst!

Tror du att det är en slump om du 
får en våffla i flödet?

Det är det inte.

Ludvika kommun sökte en entre-
prenör som kunde utveckla Ham-
marbacken. Katarina Unemar ritade 
en skiss med sina egna visioner och 
skickade in. Sedan gick det ganska 
snabbt. I början av sommaren öpp-
nade Våffelbruket.

Det låter enkelt, men en hel del 
tankemöda ligger bakom.

– Mycket baseras på research, en 
känsla man får när man är ute och 
reser, berättar hon.

Hon är utbildad digital designer 
och har en känsla för det visuella. 
När hon jobbade på hembygdsgår-
den i Fagersta blev det uppenbart 
att upplevelser går hand i hand med 
konsumtion.

– För att det ska komma männ-
iskor till en sådan här plats måste det 
hända något.

Det säger hon nu, i slutet av en 
första sommar som måste betecknas 
som en succé. Våffelbruket blev väl-
digt snabbt ett fenomen och nu kan 
Katarina kosta på sig att skratta lite 
åt det hon själv betecknar som ny-
börjarfel.

Katarina Unemar en morgon i augusti, innan rusningen efter våfflor hunnit starta.

Våffelbruket blev ett fenomen

Linnea Kling-Ström och Erik Byhlin 
behövde ingen längre betänketid 
innan de bestämde sig för att 
öppna Stället i Ludvika.

De känner krögarna som drev Kaj-
krogen. Och under första mötet med 
fastighetsägarna kändes allt rätt.

– De är trevliga och intresserade. 
Så vi funderade i två dagar och sedan 
sade vi ”vi kör”, berättar Linnea.

Det exakta datumet är i skrivande 
stund inte spikat, men om allt går 
som det ska öppnar Stället i Ludvika 
i början av september.

Alexander Holm kommer att vara 
ansvarig på plats. Idéerna till koncep-
tet kommer från Hedemora, där Lin-
nea och Erik sedan våren 2019 driver 
Stället i Hedemora.

– Grunden är bra mat och bra 
service i en trivsam miljö. Vi är ung-
domliga och vana vid att vara krea-
tiva. Precis som i Hedemora kommer 

De skulle smygöppna och gjorde 
ett inlägg bland sina 70 följare på 
Facebook. Dagen efter hade de 470 
följare och våffeljärnen räckte inte 
till. Sedan dess har uppsättningen 
kompletterats både en och två 
gånger.

Den som besökt Våffelbruket en 
varm sommarkväll vet att det varit 
fullt av besökare bland bänkar och 
bord. Personalen, som främst bestått 
av dussinet feriejobbande ungdomar, 
har slitit hårt.

– Ungdomarna, de ska verkligen 
lyftas. De tar ett sådant ansvar och är 
helt otroliga!

Katarina är strategiskt medveten 
när det kommer till sociala medier. 
Det är ingen slump att våffeltrenden 
har spridit sig där.

– Vi har sagt att varenda våffla som 
går ut ska vara Instagramvänlig. Det 
ska vara kundernas egna bilder som 
sprids och det ser vi har funkat. Det är 
kul när man går ut med en våffla och 
folk sitter redo med kameran.

Detsamma gäller framtiden, oav-
sett hur besöksdelen av Hammar-
backen utvecklas.

– Vi kommer inte att fånga Sälen-
trafiken med en skylt vid vägen. Vi 
måste nå dem digitalt.

vi inte att vara rädda för att testa nya 
saker, säger Linnea.

– Jag är ganska van uteätare själv 
och gillar att få inspiration som jag 
sätter min egen prägel på. Sedan får 
vi se vad det kommer att landa i här.

Det är lättare att öppna restaurang 
i något som är ”nyckelfärdigt” än att 

bygga upp från början, konstaterar 
hon. Så snart alla tillstånd är på plats 
och leverantörer uppknutna, är de i 
princip redo att köra igång.

– Jag ska inte sticka under stol 
med att det känns lite nervöst. Men 
det här är en bra grej och jag vet att 
vi är duktiga.

Linnea Kling-Ström är tacksam att det mesta i lokalen redan var på plats.
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Aktuellt

Visit Dalarna erbjuder  
projekt för omställning
Visit Dalarna har sökt och fått 
pengar till utvecklingsprojekt. 
Genom detta får företag tillgång 
till konsulter för enskild före-
tagsrådgivning. 

Den kan bestå av genomgång 
av affärsplan, ekonomisk analys, 
budget för olika framtida scena-
rion, underlag för att löpande 
följa upp verksamhet, rådgivning 
kring bland annat kontrollba-
lansräkning, omförhandling 
av avtal, eller stödåtgärder som 
införts på grund av covid-19.

Redan nu är anmälan öppen 
för Kurbits Omställning – en 
ny Kurbitsutbildning som sker 
digitalt och tillsammans med 
andra företag. Den första kullen 
är redan i gång.

Det kommer även finnas 
möjlighet att delta i workshops, 
trendspaningar och föreläsning-
ar. Projektet pågår i tre år och 
finansieras av Region Dalarna 
och Tillväxtverket. 

Vill du veta mer: Kontakta 
gärna någon av våra Affärsut-
vecklare.
Läs mer på visitdalarna.se/corporate.

Nästa ansökningsomgång  
för Klimatklivet
Klimatklivet är ett investerings-
stöd till lokala och regionala 
åtgärder som minskar utsläppen 
av koldioxid och andra gaser 
som påverkar klimatet. Har 
du en idé om en åtgärd för att 
minska samhällets klimatpåver-
kan? Då kan du söka pengar från 
Klimatklivet.

21-30 september är en ny 
ansökningsomgång öppen.
Läs mer på naturvardsverket.se.

Är du Nyföretagarcentrums 
nya rådgivare?
Vi behöver fylla på med en 
hängiven rådgivare som har 
erfarenhet av företagande och 
gärna vill hjälpa andra att 
komma igång.

Hör av dig! Kontaktuppgifter 
till Erik Odens finns längst ner 
till höger på den här sidan.

Populärt visir en hjärtefråga
När pandemin var ett faktum reag-
erade Plimabs ägare Jesper Calp-
son snabbt. Vid årets slut räknar 
han och vd Niklas Lundin med att 
företaget har levererat omkring 
10 000 ansiktsskydd.

Jesper kom hem från en utlandsresa 
ganska precis när covid-19 brakade loss. 
Snabbt stod det klart att ansiktsskydd 
skulle bli en bristvara. Han gjorde en 
prototyp och efter vissa justeringar visa-
de den sig vara precis vad vård- och om-
sorgsförvaltningen i Ludvika behövde.

Nu är skydden godkända av Ar-
betsmiljöverket, vilket ytterligare ökar 
efterfrågan.

– Men vi kör här i Ludvika. Vi tycker 
att det känns bra, berättar han och Niklas. 

Produktionen kommer att synas på 
omsättningen, men inte i så hög ut-
sträckning på resultatet.

– Det vi får in täcker i princip mate-
rialet och tiden vi lägger.

De har haft anhöriga och timan-
ställda som monterat skydden. Tillverk-
ningen av komponenterna gör de i sina 
skärmaskiner. Därmed är produktions-
takten väsentligt högre än vad en 3D-
skrivare klarar av.

Om man har verksamhet i Ludvika 
eller Smedjebacken och står inför 
permitteringar eller varsel, då 
kan det löna sig att höra av sig 
till Samarkand eller respektive 
näringslivsenhet.

Projektet Smart Snabb Hållbar Om-
ställning är nystartat. Syftet är att i 
spåren av covid-19 rädda så många 
anställningar som möjligt genom att 
stärka både arbetsgivarna och medar-
betarnas kunskaper och ställning på 
arbetsmarknaden.

– Vissa kan komma att bli upp-
sagda. Då kan det finnas andra möj-
ligheter till anställning inom andra 
arbeten, till utbildning, eller att nyttja 
permitteringstiden till kompetensut-
veckling, säger Kathrine Abrahamsen 
på Samarkand.

Hon är projektledare och upplever 
att de arbetsgivare hon pratat med om 
projektet är positivt inställda. För att 
det ska slå väl ut krävs just ett engage-
mang från företagen.

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Jesper och Niklas med de ansiktsskydd som tillverkas i skärmaskinen 
i bakgrunden.

Nytt projekt kan hjälpa vid varsel

Monteringen sker i konferensrummet.
– Vi är lite trångbodda. Men vi tittar på möjligheten att bygga ut.
Så talar naturligtvis inte företagare i kris. Verksamheten går bra och 

några permitteringar har det inte varit tal om än. När Hitachi ABB 
Power Grids, som är den största kunden, fortsätter att kamma hem 
projekt, så gynnar det även Plimab.

– Även ”smulor” från dem gör att vi överlever. Det är fördelen med 
att vara ett litet företag.

Nästa steg i utvecklingen är att köpa in en robot som effektiviserar 
svetsningen. Betoningen ligger på just effektivisering och utveckling 
– det är inte tal om att spara in på anställda.

– Vi tror att framtiden är automation och det här är ett litet steg 
i det. Målet är att klara större volymer. 
Fotnot: Vi presenterade Plimabs verksamhet i ett tidigare Näringslivsnytt. 
Läs också mer om företaget på www.plimab.se

Projektet erbjuder bland annat 
utbildningar, individuell coachning 
och stöd, uthyrning av personal, samt 
möjligheter att testa annat arbete.

– Det här ligger inom Samarkands 
grunduppdrag. Och vi täcker i prin-
cip in hela arbetsmarknaden i den här 
regionen med våra medlemmar, säger 
Samarkands vd Lars Lindblom.

Initiativet kom till i samband med 

en utlysning från Europeiska social-
fonden.

Samarkand och kommunernas nä-
ringslivsenheter fick inga pengar den 
här gången.

– Men det här är så viktigt att vi 
bestämde oss att starta ändå, säger 
Kathrine Abrahamsen.
Läs mer om projektet på www.ludvika.
se/ssho.

Lars Lindblom och Kathrine Abrahamsen har ett starkt nätverk av företag i ryggen.


