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Näringslivschefen
har ordet

Februari  
stormar vidare

Bli berörd under inspirerande dag!

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

När jag skriver detta har stor-
men Dennis vaggat träden i tre 
dygn och snön lyser med sin 
frånvaro. Vintern blev kanske 
inte som många tänkt sig, men 
det är ju i alla fall rättvist. Lika 
för oss alla. Vi går ändå mot 
ljusare tider!

Näringslivsnytt är späckat 
med festliga evenemang inför 
nästa månad. Först ut är Ledar-
skapsdagen 5 mars som tidigare 
arrangerats i Ludvika och som 
nu är tillbaka med Dalarna Bu-
siness som arrangör. Jag hoppas 
att många väljer att komma och 
uppleva spännande föreläsare, 
samt passar på att utveckla 
nya kontaktnät i Dalarnas 
tredje största kommun. Varmt 
välkomna!

21 mars går den årliga 
Företagsgalan av stapeln och 
firar kommunens nominerade 
företag som har chansen att ta 
hem ärofyllda priser. Skynda att 
anmäla er då biljetterna går åt 
som smör i solsken.

Något som också är värt att 
fira storslaget är våra oerhört 
duktiga UF-företag som i år 
återigen höjer ribban och har 
chansen att sätta Ludvika kom-
mun på kartan. Stort grattis 
till Kaffetåren som juryn valde 
ut som segrare i en tuff och 
jämn kamp bland många bra 
kandidater. Stort lycka till i 
regionsfinalen!

Kommunens stora industri-
område Björnmossen fortsätter 
att vara ett intressant objekt för 
intressenter och jag riktar ett 
stort tack till Maud och Cecilia 
på ”Invest in Dalarna” för gott 
samarbete i att marknadsföra 
området regionalt, nationellt och 
internationellt.

Ludvika behöver inte vara mellan-
mjölk. Med den gemensamma 
visionen klickade samarbetet 
direkt mellan Tom Sakofall och 
Christofer Li.

Det är högt i tak i konferensrummet 
där duon studerar en stor tv-skärm. 
En excelfil berättar vad de har fram-
för sig innan nya restaurangen och 
nattklubben Maze kan öppna, som 
Christofer Li och kollegan Kalle 
Köhler ska driva.

Tom Sakofalls nya kontorshotell, 
i gamla loppisens lokaler, är redan 
fullt. Hyresgästerna består förutom 
honom själv av byggföretaget Fager-
heim Dalarna, den grafiska designern 
Kullastintan, Nordea och kontoret till 
restaurang Maze. 

Den sistnämnda kommer att 
uppta 320 kvadratmeter av botten-
våningen, plus ett nytt utedäck med 
bar.

Det har gått snabbt. Tom fick 
tillträde till lokalerna i november. 
Då hade han i flera år sneglat på och 
funderat på byggnadens potential.

– Det är ett klassiskt hus med fina, 
välvda fönster mot torget. Bra solläge, 
säger han.

Insidan har bytt skepnad. Planlös-
ningen är helt annorlunda, färgerna 
likaså. Nu är det modernt med myck-
et grått och detaljer i trä. Ambitionen 
har varit att skapa kontraster mellan 
hårt och mjukt, kallt och varmt.

Kontoren samsas kring en soff-

Tom Sakofall gillar kontrasten mellan det mjuka, varma i de nya lokalerna (som den här 
soffan) och den lite mer industriella looken (som kan anas i bakgrunden).

Tom har framtidsplaner i två plan

Under ledarskapsdagen i Ludvika 
får deltagarna chansen att utöka 
sina nätverk och att inspireras av 
tre talare med olika inriktningar.

Ledarskapsdagen återkommer för 
fjärde gången, men arrangeras den här 
gången av Dalarna Business (tidigare 
arrangör var Väsman Invest). 

– Den handlar inte bara om le-
darskap, utan bör ses som en inspi-
rationsdag för personal, ledare och 
chefer. Ingen går oberörd från det här, 
lovar Malin Croner, verksamhetschef 
på Dalarna Business.

De tre talarna är Leo Razzak, Jenny 
Hedlund och Shahrzad Kiavash.

Leo Razzak beskriver möjligheterna 
för arbetsmarknaden att dra nytta av 

den mångfald och integration som 
finns tillgänglig i dagens samhälle.

Jenny Hedlund är innebandyspe-
laren och -ledaren på elitnivå som de-
lar med sig av sina erfarenheter av att 
bygga teamkänsla.

Shahrzad Kiavash, nominerad till 
årets talare 2019, drabbades av en all-
varlig blodförgiftning och tvingades 
amputera sina underben. Trots det 

genomförde hon ett triathlon med 
proteser. Hennes föreläsning handlar 
om att sätta upp mål, sträva mot dem 
och att dessutom nå dem.

Ledarskapsdagen inleds med en 
mingellunch och äger rum i Ludvika 
Folkets hus 5 mars 11.30-17.00. 
Anmälan ska vara inne senast 25 fe-
bruari via sidan dalarnabusiness.se/
evenemang.

grupp. Det ska vara en social och 
kreativ miljö.

Tom har ritat planlösningen själv, 
utifrån den vision han haft redan från 
början.

– När jag var liten tittade jag alltid 
på program som Äntligen hemma. Jag 
har alltid varit intresserad av sådant. 
När jag kommer in någonstans tänker 
jag ”det här skulle man kunna göra”.

Han och Christofer Li fick kon-
takt mer eller mindre av en slump, 
men noterade snabbt att de tänker 
likadant. 

– Vi vill att Ludvika ska vara en 
roligare och bättre stad att leva i.

Samtalet dem emellan resulterade 
i den italienska restaurangen Maze.

– Den ska vara ”spontanätarvän-

lig”. Det ska inte innebära en ekono-
misk kris att gå dit och äta. Det blir en 
liten meny, men med bra mat, säger 
Christofer.

Han är tillbakaflyttad Ludvikabo, 
läste ekonomi i Stockholm. Även om 
skillnaderna är stora mellan de två 
städerna, behöver man inte nödvän-
digtvis sikta lägre här, resonerar han. 
Åtminstone inte vad gäller estetiken.

Båda återkommer gång på gång 
till att de vill göra bra saker för Lud-
vika.

– Jag har sålt allt på andra orter 
och satsar 100 procent här nu, säger 
Tom. Det är så mycket spännande på 
gång. Jag tror inte att folk förstår hur 
stort det kan bli med Hitachi, gruvor 
och allt.



 Nominerade till årets företagsgala
Här är finalisterna som juryn har tagit fram (se artikel om juryns arbete 
på motstående sida) till huvudkategorierna i årets upplaga av Företags-
galan: 

Årets Företagare: Ewa Andersson Dicander, Zynk, Mathias Lind-
gren, Kompressorteknik, samt Jesper Calpson, PLIMAB.

Årets Prestation: Nicklas Andersson, Farstukvisten, Mikael Myl-
lykangas, VBEMA, samt Mikael Höök, Ludvika Dentallab.

Årets Butik: ICA Nära Grängesberg, Linda Olofsson, AD Bildelar 
(butik), Tobias Johansson, samt Lekia/Babya, Maria Fredriksson.

21 mars är det dags för Företagsgalan – här     är upplägget
En del är sig likt medan annat är 
nytt, detta 16:e år av Företags-
galan i Ludvika.

Företagarnas ordförande Gösta Berg-
ström känner väl till bakgrunden. 
Innan galans uppkomst var det näm-
ligen Företagarnas styrelse som delade 
ut pris till Årets företagare. Vartannat 
år skulle det vara ett större företag och 
vartannat ett mindre.

– Idén till dagens företagsgala 

kommer från Smedjebacken, så 
”cred” till dem, säger Gösta.

I galans begynnelse var katego-
rierna Årets köpman, Årets presta-
tion och Årets företagare. Den hölls 
på Gammelgården, men växte så 
småningom ur och valde att flytta till 
Folkets hus. Där är själva ceremonin 
i Aveny och middagen med dans i 
festsalen.

Nytt för i år är att Årets UF (Ung 
företagsamhet) inte längre finns med. 

Där skedde prisutdelningen i Hög-
bergsskolans aula i stället, 14 februari 
(se separat artikel).

Prisceremonin har kortats ner. 
Förutom de tre huvudkategorierna 
utses bara Årets nya företag i Aveny. 
Årets kommuntjänsteman och Årets 
guldklocka presenteras under mid-
dagen.

– Vi har haft lite olika utformning 
på serveringen. De senaste åren har 
det varit buffé på varmrätten, vilket 

varit väldigt lyckat både för logistiken 
och minglandet, säger Gösta.

I festkommittén sitter Gösta, Sussi 
Sakofall och Veronica Lindgren på 
Unika Ludvika, Rüdiger ”Fotta” Fo-
itzik, Lars Bergqvist på Svenska Spel 
och näringslivschefen Erik Odens.

Den mesta feedbacken är positiv, 
men konstigt vore så klart om det inte 
fanns förbättringsområden.

– De kommentarer jag fått är att 
det är för få kvinnor nominerade och 

Made In Sweden heter den show som står för underhållningen på årets upplaga av Företagsgalan.



21 mars är det dags för Företagsgalan – här     är upplägget

Juryn bakom priserna Årets före-
tagare och Årets prestation har ett 
grannlaga arbete.

– Roligast av allt är när vi hittar 
företag som gör unika produkter 
som man knappt känner till, säger 
Oskar Hjertström på Swedbank.

Han har suttit i juryn i omkring 
åtta-nio år. Med sig har han bank-
kollegorna Andreas Abraham på 
Handelsbanken och Ulrika Lodén på 
Länsförsäkringar. Gruppen komplet-
teras av näringslivschefen Erik Odens 
och Företagarnas ordförande Gösta 
Bergström.

Nomineringarna kommer in via 
allmänheten och Oskar Hjertström 
skulle gärna se att de fick in fler – 
inte minst från byarna utanför tät-

orten. Efter en brainstorming i grup-
pen återstår fem-sex kandidater, som 
sedan intervjuas av Erik och Gösta.

– Vi fem har en hyfsat god insikt 
i bolagen; hur de går. Och det här är 
helt bankneutralt. Jag sitter inte och 
propagerar för Swedbanks kunder.

Juryn granskar framför allt eko-
nomiska aspekter. Intervjuerna ska 
ge en mer färsk bild i jämförelse med 
den fördröjning som är inbyggd i 
bokslutet.

– Vi tittar på vilken utväxling fö-
retagaren gjort, om den har en bra 
ekonomisk tillväxt och tillväxt på be-
manning. Vi vill inte utse årets företag 
och sedan går det i konkurs året efter. 
Vi vill se ekonomisk långsiktighet och 
att man är ett föredöme för andra fö-
retagare.

Generellt tycker han att företa-
gandet verkar må ganska bra i kom-
munen. 

– Jag träffar färre som jagar om-
sättning. Nu ska det gå bra och man 
ska ha pengar över, vilket är helt rätt. 
Det är ingen idé att omsätta mycket 
om man inte tjänar pengar på det.

Vad gäller Årets prestation hand-
lar det än mer om att hitta nya vägar, 
kanske ny teknik som ger konkur-
rensfördelar, eller ett annat upplägg 
på arbetssättet.

En vinner i varje kategori, men 
tanken är att det ska vara en ära att 
bli nominerad.

– Sedan är det en del som inte vill 
synas. Det är tråkigt, men det får man 
respektera. Vi nominerar aldrig någon 
som inte vill.

Så jobbar juryn bakom kulisserna

att det är återkommande personer 
som nomineras, säger Gösta.

Reglerna säger att den som nomi-
neras inte kan bli nominerad igen året 
efter och att den som vinner inte kan 
bli nominerad de två närmaste åren.

Årets företagare blir med automa-
tik Ludvika kommuns representant i 
tävlingen som utser årets företagare i 
Dalarna.

– Den som gått längst var Mattias 
och Jenny på Loxodonta. De vann 
regionfinalen och var med i final i 
Stockholm, berättar Gösta.

Årets gala äger rum 21 mars i Fol-
kets hus i Ludvika. Anmälan senast 
11 mars (för de som blivit inbjudna).

Made In Sweden heter den show som står för underhållningen på årets upplaga av Företagsgalan.

Företagsgalan – en festlig tillställning.  Foto: Carina Heed
Populäre Mats Ingels återkommer som 
konferencier.  Foto: Carina Heed

Så här ser det ut vid middagen inne i Festsalen. På bilden, som är från fjolårets fest, underhåller Marcus Leu. Foto: Carina Heed.
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Aktuellt

Många spännande punkter 
under Earth Week
23-29 mars arrangerar Ludvika 
kommun, med ovärderlig hjälp 
från andra, än en gång Earth 
Week.

– Programmet börjar spikas. 
Det kan komma med något i 
sista minuten, men det är ganska 
fulltecknat redan och det är jag 
jättestolt över, säger Jacob Hol-
gersson, miljösamordnare.

Bland de som finns med kan 
nämnas Spendrups och ABB, 
liksom Bilmetro, VB Energi, 
WBAB, Ludvikahem, Unika 
Ludvika och Samarkand.

Exempel på punkter i 
programmet är Bosse bildoktorn 
som pratar bilen och klimatet, 
föreningen Odla po-ängen som 
bjuder på utländsk mat med 
svenska råvaror, liksom lunch-
föreläsning om solceller.

Dessutom kommer kom-
munstyrelsen att plocka skräp 
och det blir invigning av nya 
laddstolpar i kommunen.

I skrivande stund är program-
met ännu inte helt klart, men vi 
kommer att informera om det på 
Ludvika kommuns hemsida och 
Facebooksida när det är dags.

Earth Week är en del i 
Ludvika kommuns arbete kring 
miljö och hållbarhet.

Dags att söka stöd  
från Klimatklivet
Länsstyrelsen Dalarna tillkänna-
ger att en ny ansökningsomgång 
till Klimatklivet pågår fram till 
10 mars.

Stöd från Klimatklivet kan 
sökas av företag, föreningar, 
bostadsrättsföreningar, stiftelser 
med flera.

Klimatklivet är ett investe-
ringsstöd till lokala och regionala 
åtgärder som minskar utsläppen 
av koldioxid och andra gaser 
som påverkar klimatet. 

Den som har funderingar el-
ler vill ha hjälp med en ansökan 
är välkommen att höra av sig till 
Ludvika kommuns miljösam-
ordnare Jacob Holgersson, 
0240-861 50.

Luddes uppfyller alla skallkrav
– Lyssna hur lugnt och fridfullt det 
är här, säger Christina Smulter.

Luddes hunddagis är en bra ar-
betsmiljö. Det finns det papper på. 

I Dalarna finns tre arbetsintegrerande 
sociala företag som är certifierade av 
den gemensamma intresseorganisa-
tionen Skoopi. I Sverige totalt 16.

Luddes hunddagis i Ludvika är ett 
av dem.

– Det innebär att en genomlys-
ning av företaget är gjord. Vi har sta-
bil ekonomi, relevanta utbildningar 
och arbetsträningsdelen fungerar, 
säger Christina Smulter.

I lokalerna på Eriksgatan 2 är det 
inte bara lugnt, utan också ordning 
och reda. På väggarna sitter stora, tyd-
liga arbetsscheman och städscheman. 
Koppel och västar är prydligt upp-
hängda. Var sak har sin plats.

Här jobbar sju anställda – både 
långtidssjukskrivna och människor 
med psykisk ohälsa, som kanske ald-
rig har haft ett jobb tidigare.

– Med långa placeringar får de en 
chans att landa och utvecklas. Det är 
sällan någon som vill sluta. Trivselfak-
torn är stor, berättar Christina.

För Denise och Felicia började det 
med jakten på något som alla vill ha.

Det var trångt i Folkets hus festsal 
denna torsdag i början av februari. 
UF-mässan samlade gymnasieung-
domar med en stor spridning på sina 
företagsidéer. Där fanns musikalisk 
underhållning, böcker, köksredskap, 
webbdesign och miljövänliga sugrör, 
för att bara nämna några.

Felicia Dahlgren och Denise Vik-
man driver Kaffetåren UF. Som nam-
net antyder säljer de kaffe (och te).

– Till en början var det svårt att 
komma på någonting. Vi kom fram 
till att vi ville gå med vinst. Och då 
tänkte vi att kaffe är ju något ”alla” 
dricker. Sedan var det vår lärare som 
gav oss idén att höra av oss till ros-
terier. Och ett nappade, berättar de.

I ett första steg tas 16 företag ut. 
De bedöms sedan utefter sin presenta-
tion, en intervju, en rapport och slut-
ligen montern på UF-mässan.

Felicia och Denise tycktes trivas 

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Tobias Melin och Christina Smulter på promenad med Kajsa och 
Ophelia.

Hårt arbete bakom kaffesuccé

Felicia och Denise vid sin monter på UF-mässan.

I skrivande stund är tolv hundar inskrivna, men verksamheten 
har tillstånd för fler. Ett hunddagis fungerar som en förskola, men 
för hundar. Personalen går promenader med flocken, både för- 
och eftermiddag. Det är nära till Väsmanstrand, via gångbron.

Christina tror att jobbet med hundar ger motivation, en 
känsla av att man är betydelsefull.

– Hit kanske man orkar ta sig även om man har det tungt. 
Och hundarna ger ovillkorlig kärlek, oavsett vem man är. Här-
omdagen var det en tjej som gick in och lade sig i soffan under en 
filt med en av hundarna. De hade en riktig mysstund tillsammans 
och sådant ger trygghet. 

Luddes hunddagis är en samarbetspartner till kommunens 
rehabteam och arbetsförmedlingen, men även anställda inom 
näringslivet skulle kunna vara aktuella.

– Tiden här är en resa mot att komma närmare arbetsmark-
naden. Här ska det gå sakta men säkert framåt.

som fiskar i vattnet där de kunnigt 
berättade om sina produkter.

– För oss är det kul att det gått bra, 
att vi säljer och fått bra respons. Och 
det är roligt att komma ut och prata 
med människor.

Det kanske låter som en enkel sak, 
men hårt arbete ligger bakom.

– Vi lägger både skoltid och fritid, 
även helger. Vi satsar på det här. Det 

blir vad man gör det till och vi ska 
göra det bästa vi kan.

Gösta Bergström, Företagarnas 
ordförande, berättar att Ludvika är 
en av de kommuner i länet som har 
högst antal tävlande.

Fotnot: När detta informations-
blad gick till tryck hann det bli klart 
att Kaffetåren vann den lokala UF-
tävlingen. Ett stort grattis!


