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I år inleds arbetet med riksvägen

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Efter en välbehövlig julledighet 
är det nu dags att kavla upp 
ärmarna för ett nytt år och nya 
möjligheter. Det är väl snudd på 
en underdrift att säga att 2020 
är något av ett förändringens 
år för Ludvika. Då tänker jag 
så klart främst på den stora 
omvandlingen som ABB står 
inför och allt spännande som 
kommer med det.

När jag leker med mina 
barn i den nya fina lekplatsen i 
Stadsparken kan jag inte låta bli 
att reflektera över den märkliga 
vinter vi nu upplever. Det känns 
verkligen som att tecknen är 
många på att jag och vi alla får 
anstränga oss ytterligare lite till 
i vardagen för att värna om det 
sköra jordklot vi nu ser kämpa 
med våra allt djupare avtryck. 

Det är glädjande inför fram-
tiden att nästa generation redan 
tycks ha miljöhänsyn i ryggmär-
gen. Femåringen ropar på polis 
när han ser skräp i naturen och 
treåringen visar stolt att han kan 
sortera plast i rätt fack på de nya 
tunnorna.  

Några av er kanske har fått 
enkäter skickade till er från 
Svenskt Näringsliv. Hoppas ni 
tar er tid och fyller i dessa då de 
är ett viktigt verktyg för kom-
munens utveckling när det gäller 
att värna om företagens välmå-
ende. Jag hoppas så klart att ni 
tycker att vi ständigt förbättrar 
oss, men gör vi det inte så vill vi 
gärna få veta det. Konstruktiv 
feedback välkomnas alltid.

Hoppas nu att ni alla får en 
bra start på det nya året. Hör av 
er med vilka frågor som helst. 
Det ska vara lätt att ha med 
kommunen att göra. Åtmins-
tone är det en  
strävan från  
vår sida.

Personalen på Kompressorteknik 
ML AB borde kanske se tilltufsad 
ut. Det gör den inte.

Det är en snabb och häftig resa ägaren 
Mathias Lindgren beskriver. Omsätt-
ningen har ökat från 4 till nästan 31 
miljoner kronor på fyra år. 100 kva-
dratmeter yta har blivit 800, plus yt-
terligare 150 i Falkenberg och 960 i 
Landvetter.

Sedan i fjol är det sex ansikten fler 
i lokalerna på Jägarnäsvägen. Glada 
ansikten. Trots att det har varit tufft 
för alla i företaget.

– Vi har varit medvetna om läget 
hela tiden. Sista månaden i fjol hade 
vi daglig kommunikation. Order-
stocken var högre än vi kunde leve-
rera, så vi fick göra strategier för det.

Några av medarbetarna sitter med 
vid fikabordet när Mathias Lindgren 
berättar. De nickar och fyller i; håller 
med om att det varit tufft, men hyllar 
klimatet.

– För min egen del… jag började 
i september. Mitt förra jobb längtade 
jag hem ifrån, nu längtar jag hit, säger 
Brimma Pettersson.

– Det är väldigt familjärt här. Och 
vi har världens bästa chef, säger Karin 
Sahlin med eftertryck.

Hon har varit med mer eller min-
dre från starten. Då var de tre perso-
ner. Innan dess hann Mathias starta 
företaget och köra själv i några år. I 
juli 2015 landade verksamheten i nu-
varande lokaler.

Mathias Lindgren är nominerad i kategorin Årets företagare på Företagsgalan i år. Själv 
hyllar han sin personal.

Raketfärd på komprimerad luft

I år påbörjas ombyggnaden av väg 
50 genom Ludvika. Här är en kort 
sammanfattning.

Syftet med att bygga om vägen är att 
öka tillgängligheten, framkomlighe-
ten, samt göra trafikmiljön säkrare, 
tryggare och mer stadslik.

Alla vägplaner har vunnit laga 
kraft. Nästa steg är att under våren 
upphandla en entreprenör som ska 
ansvara för arbetet.

På en del av sträckan från Lyviks-
berget till korsningen vid Gonäs-
vägen ska en ny väg byggas, mellan 
befintlig väg och järnvägen. Delar av 
den befintliga vägen kommer att bli 
lokalgata. 

Korsningen kommer att byggas 

om till en cirkulationsplats, som ska 
vara belägen på området där Matma-
gasinet låg.

Vid Vasagatan kommer ytterli-
gare en cirkulationsplats att byggas. 
En tredje cirkulationsplats byggs vid 
Kajvägen (Lidl).

Vid Ludvika resecentrum ska det 
skapas fler parkeringar för bilar och 
husvagnar, dock inga ställplatser. 
Dessutom kommer torgytan utanför 
entrén att bli större och få fler cykel-
parkeringar.

Trafikverkets ambition är att arbe-
tet ska medföra så lite störningar som 
möjligt. 

Trafikverket ställer krav på entre-
prenören att trafiken ska kunna köra 
genom Ludvika utan omledning mer Blivande rondell vid nuvarande OKQ8.

än i undantagsfall, under hela bygg-
tiden.

Projektet är planerat att pågå till 
2023.

Trafikverkets sida för projektet har 
adressen trafikverket.se/genomfart-
ludvika.

Verksamheten är inriktad på kom-
pressorer för industrin, med funktio-
nen komprimering av gas och luft. 
Exempel på kunder är bryggerier och 
raffinaderier. 

Biogas är en nytillkommen gren. 
Företaget köper in, renoverar, för-
bättrar och uppgraderar utrustning 
till nyskick.

Kunderna finns i tiotalet länder i 
Europa samtidigt som det finns po-
tentiella projekt i exempelvis Tanza-
nia, Sydafrika och Pakistan.

Mathias Lindgren försöker ta ett 
steg tillbaka och titta på utvecklingen, 
som också gjort att företaget är nomi-
nerat i kategorin Årets företagare på 
Företagsgalan 21 mars.

– Alltså, de sista två åren, säger 

han och skakar nästan förbryllat på 
huvudet.

– Jag är så innerligt tacksam för det 
folket som jobbar här. Jag tror att det är 
enda möjligheten att växa så – att man 
har sådana människor runtom sig.

I den beskrivningen är nye chefen 
Magnus Elnertz en avgörande kugge. 
Han har den internationellt klingande 
titeln COO (chief operating officer), 
vilket bland annat innebär att han är 
platschef. Mathias lovordar hans driv 
och ser det som en möjlighet att ta 
ett kliv tillbaka för att fokusera på det 
mer övergripande.

– Vi börjar bli ett starkt varu-
märke. Och vi ska fortsätta öka. Om 
man stannar och blir nöjd, då tappar 
man fart.
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Aktuellt

Ökat antal besök  
i stadskärnan
Besöksräknarna som finns upp-
satta i stadskärnan visar ökade 
flöden 2019 jämfört med 2018.

I fjol gjordes omkring 
418 000 besök under årets två 
sista månader, jämfört med 
närmare 342 000 samma period 
året innan.

Det är företaget Bumbee 
Labs system, godkänt av Data-
skyddinspektionen, som mäter 
de mobiltelefoner som passerar 
de så kallade noderna.

Här är de nominerade  
till årets företagsgala
Nu är nomineringarna till hu-
vudkategorierna i årets upplaga 
av Företagsgalan presenterade. 

Årets Företagare: Ewa 
Andersson Dicander, Zynk, 
Mathias Lindgren, Kompressor-
teknik, samt Jesper Calpson, 
PLIMAB.

Årets Prestation: Nicklas An-
dersson, Farstukvisten, Mikael 
Myllykangas, VBEMA, samt Mi-
kael Höök, Ludvika Dentallab.

Årets Butik: ICA Nära 
Grängesberg, Linda Olofsson, 
AD Bildelar (butik), Tobias 
Johansson, samt Lekia/Babya, 
Maria Fredriksson.

Programmet för årets 
företagsfrukostar
Frukostarna äger rum en gång i 
månaden, klockan 07.30-09.00. 
Programmet mejlas ut i god tid 
före varje frukost. Den som vill 
vara med på listan för utskick 
anmäler sig till monica.naucler@
ludvika.se.

Här är årets frukostdatum:
✓ 7 februari
✓ 6 mars
✓ 3 april
✓ 8 maj
✓ 5 juni
✓ 4 september
✓ 2 oktober
✓ 6 november
✓ 4 december
Vill du presentera ditt företag 

på en företagarfrukost? Kontakta 
Torleif Fallsdalen, toffe@toffes.se

Hög trivsel på nytt kontor
Nu har Loxodonta flyttat in i sina nya 
lokaler. Där har ett shuffleboard en 
viktig betydelse. 

Från början tänkte Jenny Larson och 
Mattias Pettersson på Loxodonta att de 
nya lokalerna skulle vara stilrena. Inte så 
mycket färg, kanske.

– Sedan frågade arkitekten vilken 
känsla vi vill åt.

De stannade upp och tänkte om, vil-
ket i sig inte är ett dugg konstigt. Ingen 
av dem är rädd för att backa, vända, göra 
om.

– Vi vill inte ta felaktiga eller för 
snabba beslut. Ibland börjar man göra 
något, för att sedan stanna upp och fråga 
sig: är det här kul? säger Mattias.

Nu är risken minimal att det sprillans 
nya kontoret förväxlas med nidbilden av 
ett gammalt sjukhus. Personalen har fått 
vara med på hela resan. De inrednings-
intresserade har haft kul.

Loxodonta har växt från 10 medar-
betare 2005 till närmare 100 i dag, varav 
omkring 50 med Ludvikakontoret som 
utgångspunkt. Tvåvåningshuset som 
byggdes vid den tidpunkten var modernt 
då, men effekten har ändå varit att vissa 
anställda ibland känt att de knappt hun-
nit träffa vissa kollegor.

23 februari blir det bröllopsmässa 
med närmare 20 utställare på 
Gammelgården. Initiativet kom-
mer från fem företagare i Ludvika 
och Smedjebacken.

2020 kommer att bli ett stort bröl-
lopsår, åtminstone om man frågar 
Evelina Goldheim. Hon borde veta, 
eftersom hon är ägare av Alexandras 
brud och bal i Ludvika.

Nu har hon och fyra andra företag 
gått ihop och arrangerar en bröllops-
mässa. Företagen är Zynk, Cakes by 
Anna G, fotograf Karin M Persson 
och Fridhems blommor i Smedje-
backen.

Totalt kommer närmare 20 utstäl-
lare att finnas på plats under dagen.

– Det är en ren och skär bröllops-
mässa, med tips och inspiration. Det 
blir modevisningar, provsmakning av 
tårta och utställningsmontrar. Hugo 
Östby och Maya Linder kommer att 
sjunga, säger Evelina Goldheim.

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Mattias Pettersson och Jenny Larsson är nu på plats i de nya loka-
lerna. I bakgrunden syns loungen med sitt shuffleboard. 

Kvintett ordnar bröllopsmässa

Initiativtagarna Nanna Geijer (Fridhems blommor), Karin Sahlin (fotograf Karin M Pers-
son), Anna Grund (Cakes by Anna G) och Evelina Goldheim (Alexandra Östh’s brud och 
bal). Saknas på bilden gör Ewa Andersson Dicander (Zynk).

De nya lokalerna mäter 1153 kvadratmeter och ligger i delar av 
före detta Åhléns lokaler, inklusive restaurangdelen. Här blandas 
öppna kontorsytor med tysta rum. Mötesrummen är mysiga, med 
lite mer färg.

Fredag 17 januari avslutades en intensiv flyttvecka med en or-
dentlig pizzakväll. Ambitionen är att det ska bli fler sena timmar på 
jobbet – utan jobb.

För att förstärka den ambitionen finns en lounge med bland annat 
shuffleboard, sällskapsspel och utrustning för virtual reality.

– Här kan man umgås även efter arbetstid, säger Jenny och Mattias 
och kastar skämtsamt in ordet ”fritidsgård”.

Känslan i det nya kontoret ska vara varm, familjär och omhänder-
tagande. Det är ingen slump att det blev så, utan resultatet går hand 
i hand med företagets värdegrund.

– Vi vill få både medarbetare och kunder att trivas, så att de vill 
vara kvar. Det är inte när man söker folk man ska flagga för hur bra 
man är. Det ska man göra resten av tiden, konstaterar Mattias.

– Förhoppningsvis kan den gynna 
oss genom att vi får nya kunder, eller 
att det sprids mun till mun, fortsät-
ter hon.

Det var i fjol som kvartetten bör-
jade spåna på idén om att göra något 
mer personligt och gemytligt.

– Vi är ganska kreativa och dri-
vande och har mycket idéer. Och när 
man jobbat några år vet man vad kun-
derna vill ha och vad de frågar efter.

Under gymnasietiden läste Evelina 
till sömmerska i Västerås. Hon be-
stämde sig sedan för att flytta hemåt 
och började jobba i butiken hon nu 
äger – som då låg i Borlänge. 2014 
ville hon prova något annat, men när 
butiken 2018 blev till salu valde hon 
att slå till. Det valet ångrar hon inte.

– Man träffar bara glada männ-
iskor. Bröllop är ju ett väldigt positivt 
ämne.


