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Näringslivschefen
har ordet

Utvecklingsarbete

Eldsjälar vill lyfta Grängesberg

Erik Odens
Närings livschef i 
Ludvika kommun

Utvecklingsarbete kan ibland 
tyckas gå långsamt och ta 
oceaner av tid att färdigställas. 
Visioner och planer som läggs 
fram verkställs genom handling 
först om flera år. Tålmodighet 
och långsiktighet råder ofta som 
signum. 

Rätt vad det är så händer 
plötsligt flera saker parallellt och 
då är det som om utveckling 
sker här och nu, i realtid. All 
planering exploderar i utförande 
och på ett nafs rivs byggnader 
ner till grunden för att bana väg 
för ny genomfartsväg. I skrivan-
de stund finns fortfarande lite 
kvar av de skelett som tidigare 
var bostadshus och kommer-
siella fastigheter. Ett stenkast 
bort förbereds Lyviksbergets 
handelsområde för ny byggklar 
mark för att stå redo inför en, 
förhoppningsvis, närstående 
expansion. Det byggs padelhall 
också!  

Jag hoppas vi får höra posi-
tiva nyheter under hösten kring 
pandemin som nu råder. Än 
finns inga tecken på att vi kan 
slappna av, utan vi får hjälpas åt 
att fortsätta följa de rekommen-
dationer som Folkhälsomyn-
digheten kommunicerar. Med 
kreativitet och uppfinningsrike-
dom har ni visat att det går att 
anpassa verksamheterna efter 
detta och förhoppningsvis kan 
vi se det värsta av pandemin i 
backspegeln. 

Känner du som företagare 
att du behöver extra stöd i dessa 
tider så är det bara att höra av 
dig till oss på näringslivsenhe-
ten. Det finns en hel del projekt 
som skapats i regionen för att 
bidra med kompetensutveckling 
och ledningsstöd till anställda 
som är permitterade. 

Kör försiktigt i första halkan!

Swemas växer – bokstavligen.
– Vi ska bygga ut ganska 

omgående, berättar vd Johan 
Andersson.

Han och brodern Fredrik äger före-
taget som deras pappa startade 1983. 
Swemas renoverar, reparerar och till-
verkar slit- och reservdelar till sten-
krossar.

– Från början var det pappa och 
en till. Men vi kom in ganska tidigt, 
minns Johan.

Det är väl tilltagna lokaler Swemas 
förfogar över i Gonäs industriområde. 
Icke desto mindre är verksamheten 
trångbodd. Delar av huvudbyggna-
den ska byggas ut och plåtproduktio-
nen ska flyttas. Dessutom finns planer 
på att bygga omklädningsrum.

– Och nu är det fullt på alla kon-
torsplatser.

För fem år sedan stod en ny fabrik 
klar i Kina, som Swemas är delägare 
till. Där jobbar 80-talet personer, utö-
ver de 36 anställda i Sverige. Huvud-
lagret ligger i Gonäs, medan mindre 
lager finns på flera platser både i Sve-
rige och Europa.

Swemas har återförsäljare i nio 

Johan och Fredrik Andersson vid några av de komponenter som används i stenkrossar.

Swemas har blivit trångbodda

Det finns gott om handlingskraftiga 
personer som gör sitt yttersta för att 
Grängesberg ska bli tryggare, snyg-
gare och bättre.

BID står för Business Improvement 
District. Denna stadsutvecklingsmo-
dell kommer från USA, där den nått 
stora framgångar. 

I ett BID samverkar fastighetsägare, 
hyresgäster och offentliga aktörer med 
varandra för att stärka konkurrenskraf-
ten och öka lönsamheten i området.

Projektet i Grängesberg körde i 
gång i våras. Då samlades de engage-
rade deltagarna för en rundvandring. 
Sedan dess har de delats in i grupper 
med ansvar för varsitt område. Totalt 
deltar omkring 75 personer.

– Det var lite spretigt i början, 
men man måste prata ihop sig. Nu 
har det blivit väldigt konstruktivt, 
säger Annelie Heijke.

För henne och Irene Andersson är 
det uppenbart att konceptet ”många 
bäckar små” är centralt. När intressen-
ter med olika ansvarsområden träffas 

länder och omkring 50 procent av 
produkterna går på export.

Det är tydligt att bröderna är 
måna om att behålla sina duktiga an-
ställda. Därför finns det säljare som 
jobbar på andra platser i landet, där 
Swemas egentligen inte har någon 
verksamhet.

Med det sagt finns det all anled-
ning för företaget att vara utspritt. Det 
kanske är anonymt på hemmaplan, 
men desto mer känt för den som är i 
branschen. Swemas utför en viss typ av 
reparationer som de är ensamma om.

Kompetensförsörjning är en ut-
maning på en liten ort, speciellt för 
den som verkar inom en smal nisch.

– Svårast är det med NC-ope-
ratörer. Vi försöker flytta personal 
internt. Det är så man utvecklas; 
man går från en enklare maskin till 
en svårare.

Vissa branscher har drabbats hårt 
av störda varuflöden under covid-19, 
men Johan och Fredrik upplever att 
de klarat sig bra.

– Kina var stängt ett tag efter nyår, 
men efter det har det rullat på.

blir saker gjorda. Arbete åtminstone i 
mindre skala har redan påbörjats eller 
är på gång på parkeringen vid badhu-
set, återvinningsstationen, Apoteks-
huset och vid Coop.

Potential finns det gott om, det är 
båda överens om.

– Grängesberg har ju en fantastisk 
historia med sin gruva. Hur utvecklar 
man det? frågar sig Irene.

De svarar delvis själva på frågan 
genom att spåna kring möjligheten 

att köra dressin vid lokmuseet och att 
ha en promenadslinga i Grängesbergs 
kulturhistoriska miljöer.

Sista juni 2021 tar projektet slut. 
Då ska det ha mynnat ut i en nuläges-
analys och en affärsplan. Men duon 
understryker vikten av att fortsätta 
arbetet även när projektet är till ända.

– Jag har bott här över 50 år och 
känner enormt för Grängesberg. Det 
är något vi kan vara stolta över, det 
som finns här, säger Irene.

Irene Andersson och Annelie Heijke brinner för Grängesberg.
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Aktuellt

Positiva siffror för handeln 
inom Ludvika kommun
Mitt i pågående pandemi har 
det kommit statistik om både 
besöksflöden i stadskärnan och 
handeln i kommunen som kan 
glädja.

Den totala detaljhandeln 
ökade fyra procent i Ludvika 
kommun 2019 jämfört med 
2018. 

Veronica Lindgren på Unika 
Ludvika ser i statistiken att de 
stora matvarubutikerna ligger 
bakom en del av förklaringen. 
En ny ICA-butik byggdes i Lud-
vika, medan den i Grängesberg 
fick ett ansiktslyft. Detsamma 
gällde för både Hemköp och 
Coop på Lyviksberget.

Att sedan sällanköpen stod 
still, alltså varken ökade eller 
sjönk, är en framgång i sig.

– Vi är glada och tacksamma 
över att vi inte tycks ha tappat 
så mycket till e-handel och till 
Borlänge, säger Veronica.

De besöksräknare som sitter 
i stadskärnan visar att antalet 
personer som rörde sig i centrum 
sjönk i mars och april, men att 
juli och augusti faktiskt hade fler 
besökare än föregående år.

– En del kanske var ”hemes-
trare”, medan det säkert också 
spelar in att vi har renoverat hela 
gågatan, säger Veronica.

– Det är bra siffror med tanke 
på corona. Vissa säger att det är 
dött ”på stan”, men bevisligen är 
det inte det.

Här finns extra stöd  
i tider av covid-19
Vi påminner om projektet 
Smart Snabb Hållbar Omställ-
ning som pågår nu. Vi vill 
gärna ha kontakt med dig som 
har behov av extra stöd i tider 
av pandemi.

Här erbjuds kompetens-
utveckling för permitterad 
eller varslad personal, liksom 
ledningsstöd.

Kontakta Kathrine Abra-
hamsen på Samarkand, telefon 
0240-56 55 10.

Renoveringsboom hos Håkan
De ekonomiska effekterna av 
covid-19 har inte slagit jämnt över 
alla branscher.

– Vi har ökat försäljningen i bu-
tiken med 25 procent, säger Håkan 
Jansson, ägare av Bergslagens 
Golvservice.

Just den här dagen i september är det 
tårtbjudning i fikarummet på Bergsla-
gens Golvservice. En av de anställda 
firar jämnt och det blir tydligt att före-
taget har en väl tilltagen personalstyrka. 
35 stycken är de närmare bestämt, men 
Håkan Jansson säger att de skulle kunna 
vara ännu fler.

Bekymret är att det är svårt att hitta 
rätt kompetens, det vill säga erfarna eller 
åtminstone färdigutbildade hantverkare. 

– Vi har flera nyanlända som vi har 
tagit in, som är jätteduktiga. Vi har till 
exempel två mattläggarlärlingar från 
VBU just nu, berättar Håkan.

På så sätt tar företaget ett stort ansvar 
– både ur ett samhälleligt perspektiv och 
för sin egen framtid. De som är duktiga, 
ambitiösa och pålitliga får jobb.

Bergslagens Golvservice ska vara 
starkast på hemmaplan, resonerar Hå-
kan, även om de har filial i Fagersta och 
gör jobb inom åtminstone fem mils ra-
die från Ludvika. Sporthallen, Solviks-

Avverkning och rivning av fas-
tigheter är förberedande arbeten 
inför att nya väg 50 ska anläggas. 
Vissa arbeten kan störa med höjda 
ljudnivåer och trafiken kan bli tillfäl-
ligt påverkad.

Snart tas gamla ICA Matmagasinet bort 
vid korsningen Gonäsvägen, Snöåvägen 
och väg 50. Två bostadshus ska också tas 
bort där den nya sträckningen av väg 50 
ska gå. Rivningsarbetet har börjat och 
kommer att pågå under cirka sex veckor.

– Det känns jättebra att vi nu är 
igång med produktion på den första de-
len av riksväg 50 genom Ludvika, som 
sträcker sig från Lyviksberget till och 
med Valhallavägen, säger Patrick Svärd, 
projektledare på Trafikverket.

Den största åtgärden längs sträckan 
är att anlägga nya riksvägen mellan 
järnvägsspåret och befintliga väg 50. Då 
försvinner flera direktutfarter från fastig-
heter mot genomfartsleden. Trafikmiljön 

Erik Odens
Näringslivschef 

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

Säljaren Ray Mjörnander och ägaren Håkan Jansson har kunnat kon-
statera att det närmast varit rusning i butiken under coronatider.

Arbetet med genomfarten igång

skolan, lasarettet och försäkringskassan i Borlänge hör till några av de 
större uppdragen i närtid.

Fördelningen är ungefär 50 procent ramavtal, 40 procent bygg-
entreprenad och 10 procent privat. Den sistnämnda delen kunde ha 
varit större – men det är helt enkelt svårt att hinna med allt. 

Detaljhandelns konjunkturrapport visar att försäljningstillväxten 
inom segmentet bygg ökade med 23 procent under april. Det kan 
jämföras med motsvarande värde för kläder, som i stället sjönk med 
39 procent.

Även för Håkan och hans personal blev skillnaderna i effekter av 
covid-19 uppenbara.

– Vi blev lite tagna på sängen. Det blev rusning till vår butik i 
stort sett direkt när pandemin utbröt, med de restriktioner som följde. 
Många kunder hade säkert tänkt göra andra saker, men när mycket 
stängdes ner och det inte var som vanligt så valde man att lägga tid på  
renovering i hemmet, skulle jag tro. Butikspersonalen fick betydligt 
mer att göra än vad vi tänkt och jobbade både långa pass och många 
timmar för att tillgodose våra kunders behov av material och råd.

blir både säkrare och framkomligheten 
blir förbättrad. Nuvarande riksvägen blir 
en parallell lokalgata.

Längs med Grängesbergsvägen upp 
mot Lyviksberget är arbetet igång med 
avverkning av träd och sly. Trafiken kan 
bli påverkad om del av vägen behöver 
stängas av tillfälligt. 

I november planerar entreprenören 

att inleda schaktarbeten bland annat i 
korsningen Gonäsvägen och Snöåvägen, 
där en ny cirkulationsplats och planskil-
da övergångar för gång- och cykeltrafik 
ska byggas.

Arbetet som startat hösten 2020 på 
den första delen av genomfarten beräk-
nas bli klar 2022. Hela arbetet längs ge-
nomfarten ska vara klart 2023.

Korsningen Snöåvägen, Gonäsvägen och väg 50.


