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Näringslivschefen
har ordet

Full fart framåt

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Är det nu vi startar om? Kan vi 
inom kort se oss själva ta i hand, 
resa utomlands och trängas 
hjärtligt i mindre utrymmen 
utan att besväras av tanken på 
att utsätta sig själv och andra för 
direkt fara? Tanken är näst intill 
svindlande, men alla tecken 
tyder på att vi är på väg dit. 

En sak kan dock hota den 
visionen och det är utebliven 
vaccination. Jag passar på att be 
dig som av olika anledningar 
inte vaccinerat dig ännu att 
faktiskt göra slag i saken och ta 
de två sprutor som ger både dig 
själv och andra skydd. 

Sommarens stegvisa restrik-
tionslättnader har gjort gott för 
handel och besöksnäring och 
har varit en viktig vitamininjek-
tion i det lokala näringslivet. 
Annars har det generellt gått 
hyfsat bra för kommunens 
näringsliv genom pandemin 
och det är med glädje jag ser 
alla positiva tecken som ligger 
framför oss. 

Ludvika kommun klättrar, 
om än blygsamt, på listan över 
landets företagsvänliga kom-
muner. Det är en resa vi ämnar 
fortsätta och nu finns den 
alldeles nya näringslivsstrategin 
antagen som ska omvandlas 
i handling inom flera viktiga 
områden.

När jag blickar ut över gul-
röda löv som faller till marken 
och en höst som markerat sin 
närvaro, är det med en känsla av 
att bo i en kommun som är på 
väg full fart framåt.

Hitachi i samarbete med skolan

Bara det senaste året har Gran-
gärde Musteri ökat försäljningen 
med 50 procent. Nu krävs invester-
ingar för att kunna möta den stora 
efterfrågan.

– Men vi får försöka växa med 
lite sans, säger ägaren och vd:n 
Tomas Tillman.

 
Högsäsongen för odlingarna och gårds-
butiken i Grangärde är över, men för 
Tomas Tillman och de tolv kollegorna 
är det bråda dagar. Till nästa sommar ska 
den utbyggda, dubbelt så stora, gårdsbu-
tiken stå klar.

– Vi flyttar presseriet till fabriken 
nedanför. Då får vi den ytan och så flyt-
tar vi kontoren också. Vi har nyss byggt 
ett stenugnsbageri och vill gärna ha en 
brödavdelning som vi kan exponera.

Bland besökarna finns många trogna 
lokalbor. Förhoppningen är att med den 
nya butiken kunna locka mer långväga 
kunder.

– Vi försöker göra det så attraktivt 
som möjligt. Ju fler grejer, desto större 
blir radien som folk är beredda att åka. 
Det är också mycket folk som passerar 
här upp till Västerdalarna och Sälen. 
Den biten ökar hela tiden.

Utanför butiken kommer det trak-

Tomas Tillman framför den populära rutschkanan utanför gårdsbutiken.

Tillmans investerar i Grangärde

Nytt namn, och snart också nya  
lokaler. Förändringens vindar 
blåser över Hitachigymnasiet.

– Jättespännande att gå mot 
nytt och fräscht, tycker skolans 
rektor Lena Eliasson.

Friskolan har ända sedan starten 
som ABB Indus t r igymnas ium,  
i Västerås 1994 och Ludvika 1995, haft 
täta band med ABB och också burit fö-
retagets namn. När kraftdivisionen byter 
namn till Hitachi Energy följer skolan 
i Ludvika efter. Både namnmässigt och 
i samarbetet med det globala jätteföre-
taget.

– Men vi upptäckte att det inte är så 
bara att byta namn. Så det är full fart, 
säger Lena Eliasson, som är inne på sitt 
sjätte år som rektor i Ludvika.

Skylten som välkomnar eleverna 
till lokalerna på Fredsgatan är redan på 
plats. Likaså samarbetsavtalet med Hi-
tachi. Liksom det tidigare med ABB ger 
det skolan möjlighet att nyttja föreläsare 

torland som finns för barnen att utökas. 
Årets nyhet med en rutschkana inuti en 
överdimensionerad literskartong med 
jordgubbar kompletteras med en bana 
och verkstad för tramptraktorer.

– Föräldrarna kommer få ett elände 
att få med sig ungarna härifrån, skrattar 
Tomas Tillman.

Basen i hela verksamheten är dock 
fortsatt den ekologiska odling av svarta 
vinbär och jordgubbar som pappa Tord 
drog i gång 1979. Odlingar som behöver 
expandera.

– De måste matcha efterfrågan, så 
att det finns tillräckligt med råvara. Vi 
försöker odla så mycket som möjligt 

själva. Just nu håller vi på att ändra lite 
odlingsmetoder och investerar ganska 
mycket i nya maskiner för att kunna ha 
större arealer.

Sedan tidigare har Grangärde 
Musteri, eller Tillmans som det står 
på produkternas etiketter, avtal med 
alla de stora livsmedelsaktörerna  
i Sverige. En oväntad effekt av pandemin 
var att exporten av i första hand saft fick 
en rejäl skjuts.

– Holland, Tyskland, Österrike, 
Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, 
Irland… När andra inte har kunnat le-
verera har vi klarat det. Vi har redan fått  
indikationer på ordrar till nästa år.

och på andra sätt inspireras och dra lär-
dom av Ludvikas många ingenjörer.

När skolan lagom till nästa läsår 
flyttar in i nyrenoverade lokaler på Hi-
tachiområdet blir den kopplingen ännu 
tydligare. En flytt som samtidigt innebär 
att skolan, som var placerad där fram till 
2011, återvänder till sina rötter.

– Vi har fina lokaler redan i dag, men 
är lite trångbodda. Så det här är efter-
längtat.

Lena Eliasson.

Lena Eliasson ser flera fördelar med 
omlokaliseringen. Bland annat ökade 
möjligheter till samordning och chans 
till större spontanitet. En effekt av att 
klassrummen kommer ligga vägg i vägg 
med Hitachis verksamhet.

– Närheten blir jättebra för våra 
elever. Många vill bli åt ingenjörshållet, 
och nu får de i princip möjlighet att se 
företaget inifrån.

Hur flytten kommer att påverka 
skolans attraktionskraft återstår att se. 
Klart är att man redan i dag har kö för 
att komma in.

– Vi, eller rättare sagt eleverna, gör 
ett bra jobb. Många av ungdomarna 
som går här är studiemotiverade och vill 
någonstans. Hjälper vi dem med en bra 
utbildning skapar det ringar på vattnet. 
Till exempel att syskon också börjar på 
skolan.

I skolkoncernen, som sedan 2015 ägs 
av industriledaren Fredrik Svensson, in-
går också ABB-gymnasiet i Västerås och 
Vattenfallgymnasiet i Forsmark.
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Aktuellt

Köpmannaföreningen 
avvecklas – efter 110 år
Ludvika Köpmannaförening 
bildades redan 1911 och har 
genom åren gjort mycket för att 
främja den lokala handeln. Nu 
avvecklas föreningen och dess 
medlemmar tar i stället plats i 
Unika Ludvika.

– Vi är otroligt glada över 
detta och tackar varmt för 
förtroendet, säger centrumut-
vecklarna Veronica Lindgren och 
Alexandra Magnusson.

Den 10 september hölls en 
mindre ceremoni inne på Mö-
tesplats Näringsliv. Medverkade 
gjorde bland andra Rüdiger 
Foitzik, Ludvika Köpmanna-
förenings sista ordförande, och 
Unika Ludvikas ordförande 
Håkan Flink.

De båda signerade ett gåvo-
brev enligt vilket Köpmannaför-
eningen också överlämnar sina 
tillgångar till Unika Ludvika.

Verksamhetsledare till 
Disponentparken sökes
Disponentparken söker en 
ny verksamhetsledare för ett 
övergripande ansvar för hela 
verksamheten. 

Personen ska ha erfarenhet av 
personalledning och insikt i de 
förutsättningar som gäller för ett 
socialt företag. 

Disponentparken har i dag 
cirka 15 anställda.  Verksamhets-
ledaren rapporterar till styrelsen.

För frågor om tjänsten 
kontakta ordförande Ingvar 
Henriksson 070-324 30 95  eller 
styrelseledamot Iréne Andersson 
070-659 05 37.

Längre handläggningstider  
på Bolagsverket
Bolagsverket skriver på sin 
hemsida att den positiva trenden 
med ett högt nyföretagande 
fortsätter.

Det innebär att myndigheten 
har längre handläggningstider 
än vanligt. ”Vi gör allt vi kan 
för att det ska gå så snabbt som 
möjligt”, skriver Bolagsverket. 
Läs mer på bolagsverket.se. 

Cirkulationsplatsen tar form
Fokus för arbetet med väg 50 
kommer under hösten att ligga på 
den nya cirkulationsplatsen.

Den byggs vid sidan om befintliga vä-
gar. Det innebär att trafiksituationen 
kommer att vara ungefär som nu, där 
alltså Gonäsvägen och Lärkvägen är 
avstängda i anslutningen till väg 50. 
Lärkvägen kommer att kunna öppnas 
om en och en halv till två månader, 
medan Gonäsvägen förblir avstängd 
tills cirkulationsplatsen är klar.

Vid själva cirkulationsplatsen 
handlar mycket om ledningsarbete, 
det vill säga sådant som fjärrvärme, 
dagvatten, spillvatten och färskvat-
ten. Ett dräneringssystem ska sänka 
grundvattennivån på platsen för den 
nya gång- och cykelporten under Go-
näsvägen.

– Det kommer att bli tre broar 
där. En är färdigbyggd, en håller vi 
på med och en påbörjar vi inom kort, 
berättar projektledare Matti Siirtola 
på Trafikverket.

Samtidigt pågår arbete med 
den nya lokalgatan som består  
av gamla väg 50 mellan blivande cir-
kulationsplatsen och Lyviksberget.

– Det ska sättas upp räcken och 
ett bullerplank utmed vissa sträckor 

Wallgren. Björn Wallgren. 
Lagom till att restriktionerna 

luckras upp och den nya Bond-
filmen har biopremiär passar han på 
att modernisera de två salongerna 
i Ludvika.

På biograferna var det länge tunn-
sått med både publik och storfilmer. 
När restriktionerna var som hårdast 
tilläts bara åtta besökare per salong, 
samtidigt som de stora filmbolagen 
antingen sköt upp premiärerna el-
ler skickade filmerna direkt till olika 
streamingtjänster.

– Men den 29 september får vi ha 
full salong igen, och dagen efter har 
”No time to die” premiär. Då kom-
mer vi också att ha lite dagbio för pen-
sionärerna. De var unga när de första 
Bond-filmerna kom, så det här blir 
klockrent, säger Björn Wallgren, som 
sedan 1977 driver det biografföretag 
som farfar Gunnar grundade 1926.

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Ombyggnationen av väg 50 i Ludvika fortsätter.

Björn uppdaterar biosalongerna

och sedan ska anslutningen mot nya riksvägen göras i ordning. 
Dessutom ska vägen få ny toppbeläggning.

Mellan nya väg 50 och Dollarstore skapas ett nytt exploate-
ringsområde. Även det får en ny lokalgata.

Under senhösten eller vinter närmar sig projektet ”Valhalla-
rakan” och 2022 inleds fler arbeten runt de centrala delarna av 
Ludvika.

– Det kommer troligtvis att bli ganska långa sträckor med 
trafikljus, eftersom vi bygger om en befintlig väg. Det finns inga 
lämpliga omledningsvägar, så det kommer att medföra en större 
trafikpåverkan, säger Matti Siirtola.

Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt i slutet av 2023. 
Den som vill läsa mer om det hittar information på ludvika.se/
genomfarten. Där finns också länkar till projektet på Trafikverkets 
hemsida.

De senaste veckorna har han haft 
fullt upp med att modernisera salong-
erna i Folkets hus. Både Star och Av-
eny får nytt och förbättrat ljud, när-
mare bestämt över 50 nya högtalare. 
I Aveny byts dessutom de tre bakersta 
raderna ut mot riktiga biostolar.

Björn Wallgren.

– Jag tror att vi har lagt 800 meter 
kabel till högtalarna. Nu blir ljudet i 
Aveny lika bra som det var i Star tidi-
gare. Och i Star blir det ännu bättre. 
Den salongen är fortsatt vår nummer 
ett.

Enligt Björn Wallgrens filosofi 
måste man våga för att vinna. I det 
här fallet biobesökare.

– Det ska vara lite extra att gå på 
bio. Nu kommer ju dessutom flera 
bolag att gå tillbaka till biorelease  
i stället för att släppa filmerna direkt 
till streaming. Man har provat och 
sett att det inte fungerar.

Även om streamingen fortsät-
ter att öka i popularitet så kan inte 
de intäkterna mäta sig med de från 
biograferna, förklarar Björn Wallgren. 
Pengar som krävs för att finansiera 
stora filmproduktioner.

– En vecka på bio motsvarar 
ungefär hela livstiden på Netflix  
i intäkter.


