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Näringslivschefen
har ordet

En fantastisk 
möjlighet

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Ludvika kommun är fantastiskt! 
Eller hur?! Vart man än vänder 
sig finns vackra miljöer, 365 
sjöar och spännande platser att 
besöka. Pandemin har gjort att 
vi är många som återupptäcker 
det lokala utbudet av sevärdhe-
ter och turistar på hemmaplan. 
Pandemin har också gjort att vi 
lärt oss, både som arbetstagare 
och arbetsgivare, hur man på 
bästa sätt arbetar hemifrån. 

Varför inte se hemarbete 
som en fantastisk möjlighet för 
vår kommun att locka hemvän-
dare från storstäderna att flytta 
till den idyll som vi faktiskt 
lever i? Stad och landsbygd 
skulle suddas ut och istället 
skulle man kunna få det bästa 
av två världar. Finns inte just 
ditt drömjobb i kommunen? 
Bo kvar/flytta hit och koppla 
upp dig digitalt på jobbet i 
Stockholm. Digitaliseringens 
utveckling gör allt möjligt!

Då är bland annat bra 
boende viktigt. Mycket händer 
på den fronten just nu och flera 
aktörer intresserar sig för att 
bygga i kommunen. När du väl 
bor här ska det finnas ett utbud 
av handel, restauranger, idrott, 
kultur, med mera. 

Här har pandemin gått fram 
skoningslöst och gjort det tufft 
för näringsidkarna. Med statliga 
stöd och lokalt engagemang 
ser vi ändå hur många kämpar 
tappert för att kunna gasa igång 
igen när så är möjligt. Ni är alla 
så oerhört viktiga för kommu-
nens fortsatta attraktionskraft 
och ni är direkt avgörande 
för om människor trivs på sin 
bostadsort.

Gösta hoppas på ketchupeffekt

Eleonor Wallin som driver Akropolis 
tror att det är viktigt att omgivnin-
gen förstår krögarnas situation.

– Jag är öppen med hur det är. 
Jag kan ju inte säga att det går bra 
– det gör ju inte det.

Många tar del av hennes inlägg på 
sociala medier. Där är hon ”dryg”, 
som hon själv uttrycker det. Vad hon 
menar är att hon försöker göra det 
som behövs för att verksamheten ska 
klara sig. Det innefattar bland annat 
ständiga uppdateringar om dagens 
rätt och utkörning av mat.

– Alla måste kämpa på och ta sitt 
ansvar. Och vill man äta sedan, måste 
man äta nu. Annars finns vi inte. Jag 
vet inte hur det går för de andra krö-
garna, men jag vet hur det går för mig.

Hon och hennes personal tog ett 
djupt andetag efter förra våren, den 
så kallade första vågen. De kunde 
knappt förstå att de hade klarat det. 
Sedan kom andra vågen, ännu värre, 
ännu mer förödande.

– Det här året har jag haft ont i 
magen varje dag. Förut visste jag en 
vecka framåt att det var fullt. Nu vet 
jag inte från dag till dag.

Eleonor Wallin sticker inte under stol med att nuvarande situation är ansträngande.

Hårt jobb för en ljusare framtid

Gösta Bergström är förutom att vara 
ordförande för Företagarna också 
själv företagare. Och som sådan är 
han kraftigt drabbad av pandemin.

V-Com, eller Video Communication 
AB, har verkat på marknaden sedan 
1991. Den huvudsakliga verksamhe-
ten är filmproduktion.

– Vi är i en bransch som är på-
verkad på det sättet att vi ses som en 
omkostnad av många företag. Direkt 
när pandemin bröt ut drogs flera 
potentiella projekt tillbaka, berättar 
Gösta Bergström.

Nu håller de på med ett projekt 
med Grangärde musteri.

– De inser vårt dilemma, har ett 
behov och har lagt på oss jobb som 
gör att vi kan hålla oss flytande en 
liten stund. Varje projekt är viktigt.

– Det blir nog ketchupeffekt när 
det lossnar. Men vi kan inte leva 
på luft. Jag har avstått lön ett antal 
gånger för att få företaget att överleva 
under pandemin.

Hon säger att hon blir arg och 
skäller ibland, men att hon trots allt 
får den hjälp hon kan få från kom-
munen och Unika Ludvika.

– Det som kommer är ju reger-
ingsbeslut. Kommunen eller Unika 
Ludvika kan inte gå in och bestämma. 
Vi får stöd och hjälp med det de kan 
göra. 

Ett initiativ som blivit medialt 
uppmärksammat är de Epa-burna 
ungdomar som kör ut mat. Det är 
framför allt Eleonors son Martin och 
hans tjej Liv. När det inte räcker finns 
det andra ungdomar som självmant 
kommit och frågat om de kan hjälpa.

– Det är viktigt att epa-ungdomar-
na får något positivt också, inte bara 
ris. De gör ett guldjobb! Hur många 
andra skulle ha jobbat jul- och nyårs-
helg?

Mitt i allt svarar hon på frågor från 
enstaka personer som är fundersam-
ma över antalet gäster i restaurangen.

– Vi är jättenoga med avståndet, 
försäkrar Eleonor.

– Lokalen är liten och även om 
det bara sitter tio gäster på nedanvå-
ningen, så ser det ut som fler. Nor-
malt kan vi boka 73 personer per sitt-
ning, nu stänger vi bokningen vid 33 
personer.

Gösta tror att  många fler företaga-
re upplever det likadant, att nattsöm-
nen blir lidande och att varje återbud 
gör att luften går ur.

– Sedan får man det där lilla job-
bet, då går man upp i varv, får den 
positiva kicken. Det är så för alla, man 
behöver kicken för att få framtidstro. 

Han upplever dessutom att det är 
långtifrån enkelt att få den hjälp som 
ändå erbjuds från statligt håll.

– När beskedet kom i mars att 
man kunde korttidspermittera och 
söka retroaktivt; det var kanonbra. 

Gösta Bergström.

De betalade ut inom två veckor till 
alla som sökte. 

Men sedan kom problemen. Han 
valde att inte ta ut lön i december 
2019 vilket är en av de tre basmå-
naderna man måste ha varit anställd 
för att erhålla stöd. Tillväxtverket gav 
Gösta avslag då han inte ansågs ha va-
rit anställd tillräckligt lång tid.

– Jag blev förbannad och skrev till 
Tillväxtverket att det här är ju ett sätt 
att reglera ekonomin för en företagare. 
Jag hade ingen tanke på att det kunde 
ställa till det. Skatteverket säger att så 
här får det inte gå till. Det hade varit 
bättre om de hade fått ansvar för kort-
tidspermitteringarna. 

Med allt detta sagt vet han att po-
tentialen finns bakom hörnet – efter 
pandemin.

– Att serva andra, göra filmer, leve-
rera konferensutrustning och få nöjda 
kunder, det är ju det man brinner för. 
Men finns inte kunden längre, eller 
väljer att inte beställa, då går allt om 
intet.
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Aktuellt

Laddplatserna byggs ut  
i kommunen
Allt eftersom efterfrågan på 
elbilar och hybrider ökar, byggs 
antalet laddplatser ut. Att verka 
för sådan utbyggnad ingår som 
en del i Ludvika kommuns 
hållbarhetsarbete.

På vår hemsida finns en karta 
där du enkelt kan se var det finns 
laddplatser såväl i centralorten 
som i Sunnansjö, Grängesberg, 
Nyhammar, Fredriksberg och 
Grangärde.

Du hittar kartan på ludvika.
se/laddplatser.

Jobbar för en fortsättning  
på Shoppingbudet
Shoppingbudet har blivit lite av 
en succé – och en nödvändighet 
för många. Tjänsten innebär i 
korthet att de som till exempel 
är i riskgrupp kan få matvaror 
hemlevererade.

Nu jobbar Unika Ludvika 
på att få till en fortsättning även 
efter pandemin. Då handlar det 
om andra varor än livsmedel.

– I dagsläget finns tio-tolv 
butiker som är intresserade, men 
vi hoppas så klart på fler, säger 
Veronica Lindgren på Unika 
Ludvika.

De har genomfört enkäter 
både via sociala medier och 
fysiskt i stadskärnan. Omkring 
200 personer har svarat och 
majoriteten är intresserade.

Initiativet är dock fortfa-
rande på arbetsstadiet och fler 
pusselbitar måste på plats innan 
något är klart.

– Men det finns bra idéer och 
underlag.

Glöm inte att  
söka bygglov!
Vi påminner om att det är hög 
tid att söka bygglov för vårens 
och sommarens projekt. Även 
om du tror dig veta att du inte 
behöver bygglov – fråga hellre en 
gång för mycket. Det är onödigt 
att riskera avgifter.

Läs mer om när du behöver 
söka bygglov och hur du söker 
på ludvika.se/bygglov.

Nu tar bröderna nästa steg
Två av byggvaruhusen i Ludvika 
och Smedjebacken kommer att 
få ny kostym. Ägarna Jörgen och 
Jonny Eriksson har gjort sitt yt-
tersta för att denna kostym ska 
passa väl.

Tvillingarna har drivit Trä-Bygg-Järn i 
Grängesberg sedan 2003 och tog över 
Hoganders i Smedjebacken 2016. De 
har under årens lopp lagt ner en väl-
digt stor del av sin vakna tid på att 
göra verksamheterna till bästa möjliga.

När förfrågningarna från de stora 
aktörerna i branschen om att ta över 
började trilla in 2020 var det därför 
viktigt att det blev rätt.

– Vi ville vara kvar inom XL 
Bygg- och Bolist-gruppen, så vi gick 
till Mestergruppen och berättade att 
vi fått förfrågningar. De ville ha kvar 
oss i gruppen och kom med ett bud 
som vi tackade ja till. Det här var det 
bästa alternativet för oss, berättar de.

Lösningen innebär att Mester-
gruppen, som är en av de absolut 
största aktörerna inom branschen, 
numera äger bolaget XL Siljan till-
sammans med Christer Blank, Pål 
Mases, Jörgen och Jonny. Christer 
och Pål driver sedan tidigare XL Bygg-
butiker i Rättvik och Mora.

I pandemitider har Ludvika kom-
mun och Företagarna enats om att 
ersätta fysiska möten med digitala. 
Huvudsyftet är att upprätthålla 
kontakten och att dela erfarenheter 
och kunskap.

Johan Skoog på Arqly resonerade 
redan i fjolårets aprilnummer av Nä-
ringslivsnytt att många blivit tvingade 
att skynda på stegen in i det digitala 
i och med pandemins intåg. Det är 
tydligt under denna företagsträff att 
deltagarna blivit vana vid rutiner, fi-
nesser och turtagning i samtalet.

Det handlar om allt från de lokala 
UF-företagen till, så klart, utmaningar 
under pandemin. Det blir en kon-
struktiv dialog om det som upplevs 
som problem och bekymmer.

– Vi har inte behövt permittera, 
utan försöker kompetensutveckla. Vi 
har aldrig haft så lite ”visstidare” inne. 
Men vi bemannar för och tror på en 
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Näringslivschef 
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Jörgen och Jonny lyfter fram personalen som en viktig framgångsfaktor.

Välkomna till digitalt nätverkande!

– Vi har ökat i omsättning från 10 miljoner kronor till 60 
miljoner och en sådan verksamhet kräver en hel organisation att 
driva. Men vi har drivit det själva. Man kommer till vissa steg 
när det krävs mer muskler och det får vi nu, berättar bröderna.

Väsman Invests tidigare vd Jan Pettersson, nu med bolaget 
Albalepe AB, har hjälpt till under processen.

– Det är vi väldigt tacksamma för, han har gjort ett enormt 
jobb. Det känns bra att det finns hjälp att få här på orten.

Det formella bytet från Bolist till XL Bygg sker i april. Bu-
tikerna kommer att skyltas om och få ny inredning. Hoganders 
kommer att genomgå en större ombyggnation, för att göra buti-
ken till en komplett järn- och bygghandel.

Mer personal kommer att behöva anställas i båda butikerna. 
Den befintliga har de bara gott att säga om.

– Det har varit tuffa år att bygga upp en butik till. Vi har 
lyckats bra och det är tack vare personalen. Utan den hade det 
inte funkat.

bra sommar, säger Ann-Catrin Knud-
sen på Spendrups.

De digitala företagsträffarna äger 
rum första fredagen i månaden. De 
företagare som är intresserade av att 
delta, kan höra av sig till malin.som-
marsjo@ludvika.se eller erik.odens@

ludvika.se. Näringslivsenheten bjuder 
sedan in i turordning, där deltagar-
antalet är begränsat till cirka 10-15 
deltagare för att få till bra samtal. 

– Vi går laget runt utifrån vad som 
är aktuellt i företaget, och vilka frågor 
man vill lyfta, säger Malin Sommarsjö.

Med på mötet i februari var Håkan Flink, ABB, Johan Skoog, Arqly, Ann-Catrin Knudsen, 
Spendrups, Gösta Bergström, V-Com och Företagarna, Erik Odens och Malin Sommarsjö, 
näringslivsenheten, samt kommunalråden Leif Pettersson och HåGe Persson.


