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Näringslivschefen
har ordet

Sommar i en 
tillväxtkommun

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Nu stundar sommaren. För-
hoppningsvis erbjuds mycket 
värme, sol och grönska. Det är 
en tid på året som jag verkligen 
kan längta efter. Allt känns 
på något sätt lite lättare när 
sommaren anländer. Det har 
verkligen varit ett händelserikt 
år sedan förra sommaren tog 
adjö. 

Pandemin har fortsatt att 
härja med allt vad det innebär 
i personligt lidande och utma-
ningar för samhället. 

Mycket positiva saker har 
också hänt i vår kommun som 
nu har stor potential att utveck-
las än mer när restriktionerna 
sakta börjar släppa sitt fasta 
grepp om oss. 

Hitachi ABB Powergrids 
flaggar för många nya rekryte-
ringar framöver, Spendrups stor-
satsar i Grängesberg och Säfsen 
Resort går starkt genom pan-
demin. Det är bara några av de 
ljusa faktorer jag ser. Lägg därtill 
många starka underleverantörer 
till industrin, Lyviksberget, en 
besöksnäring som puttrar och 
är redo att gasa inför hösten, en 
handel som ställt om och har 
utvecklat nya digitala lösningar, 
en gruvnäring som står i start-
groparna, nya bostäder… jo 
jag ser positivt på framtiden för 
Ludvika kommun.

Nu vill jag önska er alla en 
välförtjänt skön sommar! Än är 
det svårt att resa ut i världen för 
att inhämta nya intryck, så passa 
på att åka ut och hemestra i vår 
vackra kommun och hitta nya 
platser som du inte besökt tidi-
gare. Ni visste väl att det finns 
lika många sjöar i kommunen 
som dagar på året? Så det finns 
att göra under semestern.

Sköt om er!

Nicklas Anderssons namn nämns 
ganska regelbundet dessa dagar, 
inte minst när det handlar om  
Lyviksberget. Hans företag Farstu-
kvisten är en starkt bidragande 
orsak till kommande etableringar 
inom handeln.

Egentligen har det dröjt alldeles för 
länge, tycker han, om man ser till att 
det är 15 år sedan Lyviksberget kom 
till. Nu stundar i första läget tre stora 
”inflyttningar” där, i form av Biltema, 
Byggmax och Stadium Outlet. Nick-
las bygger nytt och bygger om åt de 
två sistnämnda.

Stadium Outlet övertar lokalerna 
1 september och Byggmax 1 mars 
2022. Öppningsdatum rår han dock 
inte över.

– Det vi också har klart med är en 
matvagn. Det är positivt på det sät-
tet att om man kommer utifrån, då 
kanske man är sugen på att äta något. 
Det här är första ledet i att etablera 
en restaurang.

Han har ytterligare lediga tom-
ter bortom den som färdigställs åt 
Byggmax, med möjlighet för stora 
verksamheter att etablera sig.

– Vi jobbar aktivt i hela Sverige, 
i första hand med de stora kedjorna. 
Det är oftast de som har kapaciteten.

Bakom varje lyckträff ligger 
många timmar av hårt arbete. Far-
stukvisten har en konsult som lyfter 
fram Ludvikas fördelar för ”spekulan-
ter”. Omkring 200 företag har upp-

vaktats under de senaste fem åren.
– Man presenterar vad man kan 

erbjuda, sedan blir det en ekonomisk 
förhandling där man ger och tar. Lilla 
Farstukvisten är små om man jämför 
med de stora kedjorna. Det krävs tuf-
fa förhandlingar för att få en kalkyl 
som håller. Vi behöver 15 år för att 
gå plus minus noll, berättar Nicklas.

Sådan är marknaden, att ett tio-
årsavtal inte täcker kostnaderna för 
att iordningställa vissa verksamheter.

– Nästan alla etableringar är en 
chansning på att de kan vara kvar 
längre än kontraktet sträcker sig.

Han har tackat nej till ett antal 
intresserade också, inte minst för att 
värna om handelsområdets nuvarande 
karaktär.

Centrum är en annan del av Far-
stukvistens hemvist. Att handeln står 
för enorma utmaningar, både i Lud-
vika, nationellt och kanske globalt, är 
ingen nyhet. Nicklas Andersson har 
förstås större inblick i vad som händer 
än gemene man, men knappast någon 
spåkula.

– Coronan har visat att vi står 
inför enormt snabba omkastningar. 
Mindre företag är svåra att få lön-
samma. Dessutom ska myndighets-
krav skötas och avgifter betalas.

Farstukvisten har snart färdigställt 
200 kvadratmeter i ”änden på gåga-
tan” som Nicklas uttrycker det.

– Det är lite av en chansning för 
att få liv i stadskärnan. Jag är inte 
övertygad om att handel kommer att 

driva centrum, jag tror mer att servi-
ceföretag kan fylla upp lokalerna. 

Hans övertygelse är att det krävs 
samarbete för att orter som Ludvika 
ska kunna växa och bli starkare. Det 
duger inte att bli bättre på enstaka 
områden. Det totala utbudet måste 
vara konkurrenskraftigt; skolor, sjuk-
vård, service och andra faktorer som 
skapar ett mervärde för den som vill 
bo här.

– Förutom de rena handelsvarorna 
behöver man mjuka attraktioner ock-
så, såsom restauranger, lekplatser och 
någonstans att ställa husbilen.

De naturliga förutsättningarna 
finns, tycker Nicklas Andersson. Det 
geografiska läget är centralt och gynn-
samt, här finns natur som erbjuder 
aktiviteter både sommar och vinter.

– Och vi ska vara enormt tacksam-
ma för Hitachis etablering i Ludvika. 
Det tyder på en stor framtidstro, an-
nars hade de inte köpt Power Grids. 
Nu gäller det att hänga på den tren-
den, ha en öppen dialog kring vad 
de förväntar sig av Ludvika. Det är 
otroligt viktigt att vi tar rätt på det.

För egen del betecknar han sitt 
jobb som ”90 procent negativt och 
10 procent positivt”, men säger att 
han för den sakens skull har roligt 
varje dag.

– Det är de tio procenten som 
driver en framåt. Mitt intresse har 
varit att underhålla och utveckla det 
jag köper, oavsett om det varit bilar, 
båtar, mark eller fastigheter.

Nicklas Andersson framför huskroppen där Stadium Outlet flyttar in.

Nu faller pusselbitarna på plats
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Aktuellt

Viktig information om 
livsmedelsverksamhet
Vi vill informera lite extra om de 
regler för livsmedelsverksamheter 
som infördes 1 januari 2019.

Den som påbörjar en regist-
reringspliktig livsmedelsverksam-
het måste anmäla detta. 

Detsamma gäller för den som 
tar över en verksamhet eller byter 
bolagsform, från exempelvis 
enskild firma till ett aktiebolag. 

Om man missar att anmäla 
leder det till sanktionsavgifter.

Som i de flesta fall är det 
bättre att fråga en gång för 
mycket än en för lite. Vi finns 
där för dig och svarar på frågor 
om vad som gäller. Mer informa-
tion finns också på vår hemsida, 
www.ludvika.se.

Frida leder arbetet med 
kommunens värdegrund
Frida Hedström är den som ska 
leda Ludvika kommuns värde-
grundsarbete.

Hur påverkar det dig?
Jo, Ludvika kommun arbetar 

ju för er; allmänheten, företagen, 
föreningarna, besökarna. Vårt 
mål är att vara en så bra organi-
sation och plats som möjligt. 

Värdegrunden handlar bland 
annat om hur medarbetarna 
inom organisationen är mot 
varandra, hur värderingarna styr 
verksamheten framåt, men också 
hur ni ska bli bemötta.

Tack för att ni tog er tid  
att tycka till om oss!
I sammanställningen Företagskli-
mat 2021 får Ludvika kommun 
betyget 3,10. Det är en liten 
ökning jämfört med i fjol (2,99). 
Det gör också att kommunen 
klarar en del av målet satt av 
kommunfullmäktige, men 
betyder definitivt inte att arbetet 
avstannar. 

– Vi har vänt en negativ trend 
och kämpar nu på för att ta yt-
terligare kliv uppåt. Vi kommer 
att arbeta för att utveckla nya sätt 
att serva och bemöta företagen på 
ett så bra sätt som möjligt”, säger 
näringslivschef Erik Odens.

Entusiaster bjuds på tidsresa
Grängesberg kommer att bli värdort 
för ett återkommande event för mo-
torentusiaster. I augusti är det dags 
för första upplagan av Gasoline 
Revival.

Gasoline Magazine startades 2005 
och är en papperstidning dedikerad 
ombyggda fordon av äldre modell 
(byggda före 1973). Tidigare har tea-
met bakom tidningen anordnat bilut-
ställningar och så kallade swap meets, 
bytesmarknader, på olika orter.

I jakten på en ny plats att vara 
på hamnade gänget lite slumpartat i 
Grängesberg. 

– Där fick vi syn på det fantastiska 
gruvområdet, som stod och skrek till 
oss att det här måste vi väcka till liv, 
berättar chefredaktören Peter Larsson.

Tankarna resulterade i Gasoline 
Revival, som kan erbjuda ett full-
späckat program.

På den asfalterade testbanan blir 
det uppvisningskörning med förkrigs-
bilar – allt från Bugatti till Nordisk 
Special och Hot Rods.

Dessutom ser tidningens samar-
betspartners Kustomrama, Roadster-
club Scandinavia och Scandinavian 
Dirt Track Weekend till att det kom-

Inte nog med att Väsman Vinter-
Arena blivit ett populärt inslag 
– tack vare sponsorernas välvilja 
ser eldsjälarna bakom föreningen 
dessutom stor utvecklingspotential.

 
Responsen från det lokala näringslivet har 
varit mycket god, konstaterar Bengt Åk-
man och Jan Lindström. De är två av per-
sonerna som den gångna vintern lade åt-
skilliga timmar på att preparera banor och 
skidspår på Burtjärn och Väsmans is, som 
går under namnet Väsman VinterArena.

Deras banor tillåter både skridskor, 
skidor, spark och promenader – men 
inga motorfordon. Den ideella fören-
ingen ser också till att isen håller god 
kvalitet och är säker. Sponsorernas bidrag 
säkerställer detta på flera sätt.

– Nästa år kommer vi att ha en mar-
kering var banan går. Det hade gått att ha 
banorna öppna en månad till om vi haft 
en tydlig markering, eftersom vi då hade 
kunnat visa var det var riskfritt att vara.

Längs banan har det funnits en kilo-

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Här är det tänkt att fordon av äldre modell ska "trängas" i augusti.

Isfixare tackar sina sponsorer

mer en rad spännande fordon, förhoppningsvis bland annat väl-
digt exklusiva bilar från USA.

I Maskinhuset blir det motorcykelutställning, med gamla 
traditionella sporthojar, samt konstutställning med motortema. 
Längs ”huvudgatan” blir det entusiastfordonsutställning och på 
området kommer det även att finnas servering och ett sponsors-
torg. Flera lokala företag kommer att finnas representerade.

– Överallt kommer det att hända saker. Vårt mål är att både 
vi arrangörer, de tävlande och besökare har så tidstypiska kläder 
som möjligt. Det ska bli en upplevelse, en tidsresa.

Peter Larsson räknar med allt från 2000 till 6000 besökare – 
förutsatt att pandemiläget tillåter, förstås.

– Fem veckor innan måste vi veta hur det blir, men vi jobbar 
som om det ska bli. Blir det inte i år då skjuter vi det till nästa år. 

– Sedan ska det vara återkommande i Grängesberg. Det ska 
bli jättehäftigt och det är kul att jobba med alla lokala krafter som 
gett oss superbra hjälp. 

Datumet för Gasoline Revival är 28 augusti. Mer information 
finns på www.gasolinemagazine.se.

meterindelning som visat dels hur långt 
man åkt, dels var man befunnit sig om 
något skulle hända.

Föreningens maskinpark är beroende 
av sponsorer. En bra standard kräver bra 
utrustning, berättar Bengt och Jan.

– Det är det vi kommer att satsa 
pengar på; bättre utrustning för att 
kunna ploga, dra skidspår och hyvla isen.

De kör totalt 7,5 mil varje gång det 
snöat för att upprätthålla banorna, vil-

ket blir stora volymer under en vinter. 
Förutom tid, går det så klart åt bränsle.

– Arbetet är långsiktigt och då är 
sponsorerna oerhört viktiga.

I gengäld får sponsorerna sina log-
gor vid banan, på hemsidan och sociala 
medier. 

– Vi vill tacka sponsorerna för den 
gångna säsongen och ser fram emot ett 
fortsatt samarbete. Ni gör det möjligt för 
oss att göra vårt jobb!

Med sponsorernas hjälp kan Väsman VinterArena fortsätta att utvecklas.


