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Näringslivschefen
har ordet

Positiva 
ungdomar

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Att vara ung i pandemin kan 
inte vara lätt. Jag lider med alla 
skolungdomar som längtar efter 
normalitetens härliga tider med 
gemenskap, skratt och fest. Att 
inte kunna ta examen eller stu-
denten på sedvanligt vis måste 
kännas tungt. Distansundervis-
ning kanske fungerar, men hur 
kul kan det vara egentligen? 

När jag frågar dessa ungdo-
mar så slås jag varje gång över 
deras positiva inställning. De har 
ofta en stor förståelse för varför 
det är som det är. De klagar inte 
utan biter ihop och ser ljust på 
situationen. De målar upp en 
vision där pandemin är över och 
livet återgår till det normala. 

Att kommunen sedan har 
ungdomar som går och tar hem 
nästan alla priser i en regional 
tävling för Ung Företagsam-
het gör att jag känner stolthet, 
glädje och framtidstro för den 
kommande generationen på ar-
betsmarknaden. Stort grattis till 
Goda Mål UF och er prestation! 
Nu håller jag alla tummar inför 
SM-tävlingen i maj.

Skola och näringsliv är en 
viktig symbios och banden 
däremellan är många. De kan 
stärkas ytterligare och det är nå-
got vi ser över kontinuerligt från 
näringslivsenheten. Vi vill gärna 
skapa forum där erfarenhetsut-
byten kan ske och nya relationer 
skapas. Till vår hjälp har vi flera 
aktörer som bidrar mycket med 
detta, som till exempel Samar-
kand. Tack för det!

Nu går vi in i varmare tider. 
Kom ihåg att restauranger och 
caféer har det tufft där ute. 
Uteserveringarna är öppna 
och nu går det att avnjuta god 
mat utomhus i ett distanserat 
tillsammanskap. 

Ihärdig trio blev fyrfaldig segrare

Trä och trästolpar går en ljus framtid 
till mötes när Impregnas kunder 
tittar på hela livscykeln. 

 
Rundvirke Industrier, som AB Impreg-
na i Ludvika ingår i, har funnits se-
dan 1899 och i Ludvika sedan 1924. 
Produkterna består i första hand av 
sliprar och kraftledningsstolpar.

– Utvecklingen av nya moderna 
impregneringsmedel går framåt 
och vi förväntar oss att ett antal nya 
medel kommer att presenteras för 
marknaden under kommande år. 
Under fyra år har vi sålt vår egenut-
vecklade behandling RVP Repellent 
som nu landat stabilt på marknaden, 
berättar Erik Karlsson, vd för Impreg-
na och försäljningsbolaget Rundvirke 
Poles. 

Erik är utbildad civilingenjör inom 
maskinteknik, jobbade på Scania, 
men började i bolaget när hans far 
köpte det av tidigare ägarna. Hans 
pappa Tommy Karlsson har varit vd 
för koncernen Rundvirke Industrier i 
35 år och ägare de senaste åtta åren. 

– Det är väldigt kul att jobba till-
sammans med familjen i bolaget där 
vi kan ha korta beslutsvägar. Med 
denna storlek på bolag går det också 

Tommy och Erik Karlsson på Impregnas område vid Väsman.

Impregna ser en grönare framtid

I fjol blev det SM-guld till Ludvika. 
I maj får vi svaret om Lovisa, Klara 
och Hanna kan upprepa succén.

När de berättar om konceptet låter 
det ganska enkelt. De kombinerade 
tre intressen – ishockey, matlagning 
och fotografi. Resultatet blev UF-fö-
retaget Goda Mål UF och boken Bli 
en vinnare i köket med Leksands IF.

Men sanningen är att det tog tvär-
stopp från början. Leksands IF sade 
nej till idén om en bok med recept 
knuten till spelarna i föreningens båda 
A-lag. 

– Vi förstår att de var tveksamma. 
Det är klart att de måste göra ett ur-
val av vilka de samarbetar med och då 
kanske ett UF-företag inte kommer i 
första hand, berättar tjejerna.

Men de fortsatte att mejla, skick-
ade skisser på hur de tänkt sig boken, 
gjorde sitt bästa för att övertyga de 
ansvariga i Leksand om att de var till-
räckligt seriösa.

snabbt att se resultatet av våra be-
slut; ”om vi gör så här i dag så tjänar 
vi 100 000 imorgon”.

Bolaget tog ett beslut för cirka 
tio år sedan att arbeta fram en egen 
behandling för nya mer miljövänliga 
produkter för att trygga framtiden för 
impregnerat trä. 

– Det känns skönt att investe-
ringen av tid och pengar nu landar 
i produkter ut på marknaden. Vi har 
under flera år sett en trend att kun-
derna önskar moderna produkter 
som inte bara har god prestanda 
utan även en ny nivå av att vara mil-
jövänliga. Resultatet ser våra kunder 

i sina livscykelanalyser, vilket ger en 
stark förflyttning av produktmixen vi 
säljer, säger Erik. 

Rent generellt ser det bra ut för de 
flesta träprodukter i och med diskus-
sionen om global uppvärmning. Det 
finns många initiativ för att trä ska 
användas mer i vårt samhälle. 

– Vi söker just nu ett nytt tillstånd 
för industrin i Ludvika, för att kunna 
vara flexibla med vilka kommande 
impregneringsmedel vi ska kunna 
använda. Vi förbereder oss för att 
marknaden kommer att förändras 
under kommande år, berättar Erik 
Karlsson.

– Vi hade en klar vision av boken; 
det var inte något vi bara slängde 
ihop. Vi tog hjälp för att kunna göra 
en proffsig bok.

Hjälpen stod inte minst Anders 
Källgren på Globe för, med sitt gedig-
na kunnande i hur man gör böcker. 
Själva tillbringade de åtskilliga dagar 
och kvällar i köket, både med att laga 
maten och att fotografera den. To-
talt blev det 27 recept fördelade på 
omkring 70 sidor, där spelare både 

Goda Mål UF består av Lovisa Högman, 
Klara Angberg och Hanna Gustafsson.

i dam- och herrlaget fått berätta sin 
personliga koppling till rätterna.

De sticker inte under stol med att 
deras stabila vänskap fått utstå pröv-
ningar under resans gång.

– Det hade inte funkat om vi 
inte varit så nära varandra, haft en 
avslappnad relation och visat när vi 
varit ledsna. Vi behövde inte låtsas 
vara glada, utan har kunnat gråta och 
skrika på varandra.

Resultatet blev en produkt de är 
stolta över. I skrivande stund har snart 
alla 800 tryckta böcker gått åt. Efter 
utmärkelsen som årets UF-företag 
i Ludvika, blev det storslam i DM 
med segrar i kategorierna Årets UF-
företag, Årets vara, Årets tillväxtföre-
tag och Årets hantverkare.

Och den händelserika inledningen 
på året är inte över än.

– Nu ska vi klara av SM, avveckla 
företaget och ta studenten också.

Efter UF-tävlingarna vill de ta fö-
retagets koncept vidare.
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Aktuellt

Elcykellotteri ska stärka  
den lokala handeln
Nu har Lions cykellotteri dragit 
igång, i syfte att stärka den lokala 
handeln i hela Ludvika kom-
mun. 52 inköpsställen finns med 
och delar ut lotter till de som 
handlar för en viss summa (olika 
per kategori).

Dragning sker lördag 29 maj 
på det sätt som är lämpligast 
utifrån gällande restriktioner.

I potten finns tre elcyklar till 
olika värden. Dessa finns under 
lotteritiden uppställda i hörnet 
av Dressmann, ut mot gågatan.

Arrangörer är Lions, i 
samarbete med Unika Ludvika, 
Ludvika köpmannaförening, 
samt Pling Reklam.

Projekt för ökad trygghet 
bland företagare
Ludvika och Borlänge är 
pilotkommuner i ett nystartat 
initiativ om trygghet ur ett 
företagarperspektiv. Med är Lud-
vika kommun, polisen, Svenskt 
näringsliv och Företagarna.

Frågeställningen handlar om 
hur man stärker tryggheten för 
att möjliggöra att företag kan 
drivas så säkert som möjligt. Det 
kan handla om allt från vilka 
delar av kommunen som upplevs 
otrygga till IT-bedrägerier.

Har du egna erfarenheter 
att dela med dig av eller frågor 
om initiativet? Hör av dig till 
näringslivsenheten. Kontaktupp-
gifter finns längst ner på den här 
sidan.

Anbudskurs ger ökad 
kunskap om upphandlingar
Kommuner, landsting och andra 
inom den offentliga sektorn i 
Dalarna, upphandlar varje år 
varor och tjänster för närmare 20 
miljarder kronor. Endast cirka 
15 procent av små och medel-
stora företag lägger anbud och 
deltar i dessa upphandlingar.

Nu bjuds små och medelstora 
företagare med liten eller ingen 
erfarenhet av offentlig upphand-
ling till anbudskurs. 
upphandlingsdialogdalarna.se

Digitalisterna bryter ny mark
Markus Munkhammar vill få fler 
att se möjligheterna med IT, samti-
digt som han brinner för utvecklin-
gen av lokalsamhället. Därför är 
en digital gågata ett bra avstamp 
för Digitalisterna.

IT-företaget Loxodonta är inriktat 
på konsultverksamhet med tjänster 
och produkter för små och medel-
stora företag. När tankarna om en 
ny inriktning mot systemutveckling 
växte fram, blev det tydligt att den 
inte riktigt passade in i den ordina-
rie verksamheten med sitt etablerade 
arbetssätt.

Mattias Pettersson på Loxodonta 
sökte upp systemutvecklaren Markus 
Munkhammar. Deras samtal mynna-
de så småningom ut i en gemensam 
målbild och att Markus blev rekryte-
rad som vice vd.

Så kom Digitalisterna till.
– Det är ett Loxodontabolag, vi 

sitter i samma kontor, har samma mål 
och värdegrund, samma kunder, men 
det ska vara tydligt att vi jobbar på ett 
annorlunda sätt och med andra grejer, 
säger Markus Munkhammar.

Digitalisterna har tre huvudom-
råden: webbutveckling, alltså sådant 
som hemsidor och e-handel, system-

Flytten till Ludvika innebär en ökad 
kundtillströmning för Golvfirman.

– Det är en nytändning, säger 
ägaren och vd:n Magnus Gardsiö.

Golvfirman startades som ett enmans-
företag av Björn Dynesius 1988. På 
90-talet kompletterades den med en 
butik i Smedjebacken och i den vevan 
kom Magnus in i företaget. 2012 tog 
han över företaget, där även Byggbo-
laget i Bergslagen ingick. 2016 sålde 
han verksamheten till Erlandssons 
Bygg.

– Det blev för stort; jag höll på 
att gå in i väggen. Jag drev två bolag 
själv, med 25 anställda, och valde då 
att hitta en köpare, berättar Magnus.

Han satt kvar som platsansvarig 
under de kommande tre åren, innan 
han 2019 köpte tillbaka Golvfirman 
från Erlandssons – som sedermera 
gick i konkurs.

– Jag ville rädda både min egen 

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Markus Munkhammar har kontor i Loxodontas nya lokaler.

Magnus laddar om på ny plats

utveckling, alltså hur kunderna kan jobba smartare och minska 
manuella processer, samt försäljning av affärssystemet Pyramid.

Ett mycket konkret exempel är uppdraget att skapa en digital 
gågata.

– Jag sitter hemma på kvällen och kommer på att barnen be-
höver skor. Då är det jättebra om jag kan se vad Garvarns har, be-
ställa och sedan plocka upp dem på väg till jobbet, säger Markus.

Han gör jämförelsen med tjänster som Amazon eller CDON, 
dit butiker kan ansluta sig. Fördelen för bägge parter är att be-
sökaren samtidigt får se ett urval av de andra butikernas varor. 

– Vi började se att det finns ett intresse runtom i Sverige att 
göra lokal e-handel, så vi hörde av oss till Unika Ludvika. Hur 
kan vi göra det här? Det är ju nu vi ska göra det.

Ett utkast ska presenteras för handlarna efter påsk och då 
hoppas Markus få klartecken.

– I så fall kommer tjänsten till sommaren. Det är en stor chans 
för oss som bolag att visa vad vi kan. I dag har vi anställda på 
deltid, men målet är att ha en till heltidsanställd innan året är slut.

arbetssituation och personalen.
Idén om att flytta till Ludvika för 

att på så sätt få ett större kundunder-
lag började växa fram. Magnus tittade 
på lokaler i Marnäs, men fick inte rik-
tigt den känslan han var ute efter. Då 
fick han mer eller mindre av en slump 

Magnus Gardsiö.

nys om lokalen vid Aspvägen. Han 
kontaktade fastighetsägaren.

– Vi diskuterade lite kring hyror 
och sådant och sedan gick det fort. 
Det känns jättemycket mer inspire-
rande att gå till jobbet och veta att när 
vi öppnar så kommer det att komma 
folk.

Målet är att i första hand bibehålla 
företagets nuvarande storlek (de är 18 
anställda inklusive Magnus) och se-
dan expandera över längre tid. 

– Det är inget som är gjort i en 
handvändning. Jag vill se under året 
hur utvecklingen ser ut. Men det 
finns en expansionsmöjlighet inom 
entreprenaddelen – att vara med på 
större entreprenader och skapa ett 
varumärke i närliggande kommuner.

– Självklart är det hård konkur-
rens. Det finns många rätt stora aktö-
rer inom mattläggning och plattsätt-
ning. Men konkurrens är bara sunt, 
det gör bara att vi själva blir bättre.


