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Näringslivschefen
har ordet

Nu växlar vi upp

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Hur attraherar vi människor 
att välja Ludvika kommun som 
bostadsort? Den frågan är ständigt 
aktuell i en tillväxtkommun och 
det finns oändligt många parame-
trar i en sådan ekvation. Kanske är 
frågan så enkel som att det beror 
på slumpen, kärleken eller att 
platsen blivit ett nostalgiskt minne 
från barndomen?

Jag skulle ändå våga påstå att det 
finns mycket vi kan göra för att öka 
chanserna och möjligheterna till in-
flyttning. Att tänka proaktivt kring 
faktorer som lockar människor att 
vilja ha ett rikt arbetsliv och fritid 
tillsammans med hela familjen ger 
ringar på vattnet och kan skapa 
större skatteintäkter på sikt.

Vad krävs då? De vanligaste 
byggstenarna brukar vara bostäder 
i attraktivt läge, en levande stads-
kärna och en fantastisk landsbygd 
med spännande aktiviteter. Lika 
viktigt är kvalitativa skolor och god 
omsorg för våra äldre. Något som 
jag tror också är viktigt är medbor-
garnas stolthet över den plats de 
bor på. Att vara en ambassadör för 
kommunen när besökare kommer 
hit. Så skapar vi en god stämning 
som kittlar de dagligen 3 000 in-
resande att slå ner sina bopålar i 
det världsledande högteknologiska 
världscentrum som Ludvika är.

Kommunen är nu i en stark 
tillväxt. Hitachi växer, Spendrups 
satsar, små och medelstora företag 
gasar efter pandemin och gruvnä-
ringen står startklar. I grannkom-
munen Borlänge drömmer man om 
en ny stor industri där också Lud-
vika kan vara en attraktiv bostadsort 
för kommande rekryteringar. Vi har 
alla möjligheter nu, men då gäller 
det att ta tillvara på dessa och smida 
medan järnet är varmt.

Nu växlar vi upp och gör oss 
redo att möta en blomstrande fram-
tid för vår kommun!

Siktar på toppmodernt nybygge

När pandemin härjade som värst 
var Unika Ludvikas initiativ Shop-
pingbudet till stor hjälp för många. 
Inte bara de äldre som fick matkas-
sar hemkörda.

För Jimmy Brunk och Pia Wermé 
ledde uppdraget att plocka varor till 
heltidsanställning på Ica Kvantum.

 
Båda skakar på huvudet och ler när de 
minns tillbaka till den där dagen för 
snart ett år sedan. När de var som mest 
upptagna med att plocka varor åt Shop-
pingbudet blev de blixtinkallade till ett 
möte på Ica-handlaren Fredric Jernemyrs 
kontor.

– På vägen dit hann man ju fundera 
över vad det handlade om. När Fredric 
frågade om jag ville ha jobb på Ica var 
det svårt att koppla. Även om vi hade 
praktik i butiken de dagar vi inte var 
på Shoppingbudet var det inget jag ens 
hade vågat drömma om, berättar Jimmy.

När Pia och Jimmy förra hösten, via 
kommunens enhet för arbetsmarknad 
och integration (AMI), blev engagerade 
i Shoppingbudet hade de båda varit 
långtidsarbetslösa.

– Så det var jätteskönt att få en rutin 
i vardagen, säger Pia.

Nu har hon i ett drygt år tagit bus-

Jimmy Brunk och Pia Wermé trivs med jobbet och arbetskamraterna på Ica Kvantum.

Överraskades av jobberbjudande

Nu väntar ny hemvist för det anrika 
företaget Locanders Bil AB.

– Det är en stor investering, men 
det kommer att bli bra, säger Tobias 
Locander.

Det var hans far och farfar som startade 
företaget 1967. Det är därmed ett av 
kommunens äldsta. 1980 flyttade verk-
samheten till Storgatan och 2008 lät 
Tobias bygga ut lokalerna.

I siktet finns nu en ny topp-
modern anläggning utmed väg 66,  
vid återvinningsstationen nedanför 
Hammarbacken. Förutom nuvarande 
funktion som auktoriserad verkstad för 
Toyota ska den ha visningsytor för nya 
bilar.

Det har varit en lång resa för att hitta 
en plats som fungerar både för företa-
get och för omgivningen. Nu är Tobias 
angelägen om att processen fortlöper så 
snabbt och smidigt som möjligt och att 
det första spadtaget kan tas inom över-
skådlig framtid.

sen från Grängesberg till Ludvika för att 
jobba på Kvantum. Först med Shopping-
budet som uppdragsgivare och sedan års-
skiftet Ica. Närmare bestämt i butikens 
bageri. Jimmy plockar kolonialvaror och 
lämnar ut kassar till kunder som har be-
ställt online.

– Vi trivs jättebra. Både med jobbet 
och arbetskamraterna.

Nöjd är också Fredric Jernemyr. Dels 
med hur bra Shoppingbudet fungerade 
och hur många tjänsten hjälpte, men 
också att han genom den hittade två nya 
medarbetare.

 – En riktig höjdare. Det är häftigt 
att se vad man med gemensamma krafter 

kan åstadkomma när det behövs, säger 
han och berättar vidare att Kvantum 
sedan öppningen i november 2017 har 
gått från 34 till närmare 60 anställda.

Shoppingbudet avslutades i maj, 
men Fredric Jernemyr hoppas att i olika 
former kunna fortsätta samarbetet med 
Röda Korset, Lions och Svenska kyrkan 
– som tillsammans körde ut tusentals 
matkassar till äldre och andra personer 
i riskgrupp.

– Vi stöttar också Ria som är här och 
hämtar bröd två gånger i veckan. Det är 
många som har det kämpigt, och när det 
går till bättre behövande hjälper vi gärna 
till med det vi kan.

– Mitt mål är att det ska bli en full-
serviceanläggning driven av solceller, 
där man kan få en kopp kaffe och ladda 
bilen. 

Idén med toaletter och enklare serve-
ring för både kunder och den passerande 
Sälentrafiken kräver stöttning; Tobias 
anser sig inte kunna ta hela kostnaden 
själv.

Service ligger honom varmt om hjär-
tat. Han prioriterar det och ett väl utfört 

Tobias Locander vill behålla känslan av familjeföretag.

arbete före marknadsföring. Varumärket 
ska spridas från mun till mun.

Lika viktigt är det att behålla käns-
lan av familjeföretag, vilket för övrigt gör 
rekryteringsprocessen extra delikat den 
dagen det är dags att anställa.

– Det ska vara familjärt och alla  
jobbar under eget ansvar. Det viktigaste 
är att behålla dem som jobbar här, det 
är det jag värdesätter högst, resonerar 
Tobias Locander.
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Aktuellt

Ludvika ny medlem i nätverket 
Svenska industrikommuner
Ludvika kommun ingår sedan 
juni, tillsammans med 22 andra 
kommuner, i nätverket Sveriges 
industrikommuner.

Nätverket, som startades 2015, 
arbetar för att lyfta fram de frågor 
som är viktiga för industrins och 
industrikommunernas fortsatta 
utveckling – och därigenom skapa 
goda förutsättningar för medlems-
kommunerna.

Svenska industrikommuner ver-
kar även för att lyfta betydelsen av 
industrin för svensk välfärd i den 
svenska debatten.

Investeringsstöd till 
energieffektivisering 
Nu går det att söka stöd för ener-
gieffektivisering i flerbostadshus, 
enligt det beslut som regeringen 
fattade i juni.

Enligt kriterierna får stöd ges 
till merkostnader för energieffekti-
visering som förbättrar en byggnads 
energiprestanda med minst 20 pro-
cent.

Exempel på vilka som kan söka 
och få stöd är allmännyttiga bo-
stadsföretag, privata bostadsföretag, 
bostadsrättsföreningar, stiftelser 
och kooperativa bostadsföreningar.  
Åtgärden får inte ha påbörjats innan 
ansökan skickas in och ska om stödet 
beviljas påbörjas inom sex månader.

Lär mer om investeringsstödet 
och hur man ansöker på Boverkets 
webbplats, boverket.se.

Unika Ludvikas presentkort 
giltigt i ännu fler butiker
Listan över butikerna där Unika 
Ludvikas populära presentkort 
är giltigt fortsätter att växa och 
närmar sig 100-strecket. Senast att 
ansluta sig är Ica Nära Grangärde, 
Bilmetro och deras gummiverk-
stad samt Husqvarna Symaskiner 
Bergslags-Sy.

– Fler butiker är på gång in, häl-
sar centrumutvecklaren Alexandra 
Magnusson.

Presentkortet är även giltigt  
i ett 15-tal butiker i grannkommu-
nen Smedjebacken. Hela listan finns 
på unikaludvika.se/presentkort.

Festivaldags med Daladrivet
Inte bara en, utan tre festivaldagar. 

Efter premiären och succén i 
Mora 2019 kommer nu Daladrivet 
till Ludvika och Smedjebacken.

Datumen att rita in i kalendern är 10–12 
november. Då väntar allt från mingel till 
talkshow, middagssafari och företagsbe-
sök.

– Fantastiskt kul. Vi har fått otrolig 
support och ett varmt välkomnande 
från båda kommunerna, säger Hannah 
Risander, som tillsammans med Annethe 
Andersson ligger bakom Daladrivet.

En del känner kanske igen duon från 
den webbsända tv-showen med samma 
namn. I en studio i Mora gästas de varje 
torsdag av drivet dalfolk. Showen kom 
till när pandemin länge och effektivt 
satte stopp för alla planer på fysiska fes-
tivaler. Men nu är det alltså dags igen.

Något nätverkande i klassisk mening 
är det dock inte tal om. Syftet är högre 
än att bara skapa affärer.

– Vi är en mötesplats där tjänstemän, 
politiker och företagare får möjlighet att 
prata om Dalarnas utveckling. Sedan 
görs det affärer också, men meningen 
är att lyfta frågor, utmaningar och möj-
ligheter för att tillsammans ta fram en 
riktning som stärker och får Dalarna att 
växa.

De flesta har hört talas om Den 
nakne kocken, Jamie Oliver. 

Men vad sägs om Den ödmjuke 
kocken?

Kurdistan Kolgrill slog upp portarna fre-
dagen den 16 juli. Förberedelserna hade 
då pågått i två–tre år. Bilal Nasradin 
och hans fru Dilan Nori besökte andra 
kolgrillar, undersökte vilka tillstånd som 
behövs, funderade och planerade.

Bilal jobbar som snickare och målare 
på fastighetsbolaget Farstukvisten. Han 
frågade sin chef Nicklas Andersson om 
det kunde vara möjligt att satsa på en 
restaurang vid sidan av jobbet och fick 
tummen upp.

Målet var att få till en restaurang som 
skiljer sig åt från ”vanliga” pizzerior och 
med fokus på tillagning i kolgrill. Det 
ska vara traditionell kurdisk mat, men 
med inslag av sådant som kebab och 
sallader.

Bilal har själv lagt åtskilliga timmar 
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Annethe Andersson och Hannah Risander.

Bilal och Dilan startade kolgrill

Förhoppningen är att festivalen ska bidra till en starkare vi-känsla.
– Vår mission är fläta ihop Dalarna. Lär alla orter känna varandra 

skapas en större stolthet.
Festivalen smyger i gång med mingel på Stället i Ludvika den 10 

november. Dagen efter väntar invigning på Bilmetro innan det blir 
talkshow i Folkets hus. Bland gästerna finns entreprenören Ola Ser-
neke, Vasaloppets vd Johan Eriksson och Annette Riesbeck, tidigare 
kommunalråd och drivande i den framgångsrika Rättviksmodellen.

Fredagen vigs åt företagsbesök och avslutas med Jörgen Malm-
berg och hans populära nätverksträff Luncha med Jörgen på Meken 
i Smedjebacken.

Hela programmet och information om hur man skaffar festivalpass 
finns på daladrivet.se/festivalen.

på att göra i ordning lokalen, med god 
hjälp från Nicklas.

– Nu känns det bra. Jag är nöjd i alla 
fall och kunderna verkar vara nöjda.

Här kommer ödmjukheten in i bil-
den och den ska i lika hög grad tillskrivas 
Dilan. Hon fyller i att visst är det roligt 

Bilal Nasradin och Dilan Nori.

när kunderna kommer med positiva re-
censioner.

– Men vi vill också att de berättar när 
något inte varit bra. Vi kommer att göra 
fel i början och då är det bättre att man 
säger till. Men de flesta är jättenöjda, 
säger hon.

För tillfället är de fyra personer som 
jobbar på Kurdistan Kolgrill. Bilal är 
själv inställd på att jobba dubbelt tills 
han kan hitta ytterligare någon lämplig 
person som kan hjälpa till.

I framtidsplanerna ingår en stor al-
tan, med en del som är inglasad. Där ska 
man kunna titta på ishockey, äta dess-
erter, dricka alkoholhaltiga drycker och 
röka vattenpipa. Allt detta måste förstås 
genomgå sedvanliga tillståndsprocesser.

– Många frågar efter vattenpipa. 
Nyckeln är att ha bra ventilation och 
så klart göra allt 100 procent enligt reg-
lerna, säger Bilal.

– Det är många grejer i huvudet, 
men man kan inte göra allt på en gång.


