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så stor

Näringslivschefen
har ordet

Nina startade egen fabrik

Klartecken för
gruvstart

Nina Wennström jobbar med formgivning av
alla de slag: keramik, lergods, måleri – främst
akryl, samt digitalt. Det senaste är att sticka,
och då blir det mössor och sjalar.

Nina Wennström har i 16 år jobbat
i Stockholmstrakten, bland annat
som grafiker och kommunikatör,
med att ta fram trycksaker och
webbsidor för företag, föreningar
och privatpersoner. Nu har hon sökt
sig tillbaka mot ursprunget, både
vad gäller hemort och att jobba
med keramik och lera. Nu är det ett
år sedan hon öppnade Ninas fabrik.

– Vi letade efter en gård där jag även
skulle ha möjlighet till den här typen
av verksamhet, och vi hittade den i

Nyhammar, berättar hon.
Det första året har gått fort, och
nu utvärderar hon det.
– Jag har haft många utställningar
av andra konstnärer. Det är roligt och
jag får inspiration, men det är också
tidskrävande, så jag får mindre tid för
eget skapande. I år ska jag inte ha fullt
så många utställningar, säger hon och
berättar att hon hade någon utställ
ning varje månad förra året.
Nina arbetar med kommunikativ
formgivning i varierande material och
media, och hon gör hela tiden unika

saker – ingen är den andra lik.
– Jag gillar att blanda olika material, och jag kan också använda
idéer från ett material till ett annat.
Under det kommande året vill jag
dels fokusera mer på leran, dels på
det digitala, där jag kan serva mina
kunder tack vare erfarenheterna från
min tid som anställd.
Eftersom Nina arbetar mycket
ensam är hon mån om att nätverka.
Hon använder sociala medier i form
av Facebook och Instagram, där hon
lägger upp bilder nästan dagligen.

Utökning på Unika Ludvika
Foto: Göran Persson

Så kom då beslutet från Miljödomstolen beträffande villkoren
för öppnandet av järnmalmsfyndigheterna i Ludvika. Nordic Iron
Ore har all anledning att vara nöjda med beslutet. Nu följer en tid
av diskussioner med närboende
och vi hoppas att man kommer
fram till bra lösningar för alla.
Det är mycket arbete kvar innan
första spadtaget kan tas. Just nu
avvaktar vi vårens beslut beträffande infrastrukturen. De är viktiga, även för ABB.
För-VM blev en mycket lyc
kad tillställning. Utöver de sports
liga resultaten visar det att vi har
kraft att genomföra stora evene
mang, och vi ska arbeta för att få
fler. Det är viktigt för Dalarna då
vi är stora inom besöksnäringen
och det är en av våra branscher
som verkligen växer.
Beträffande det lokala företagandet i Ludvika försöker
vi hjälpa nya verksamheter så
mycket vi bara kan. En breddad
näringslivsbas kan bara åstadkommas genom fler företag. Den
delen av min arbetstid är den i
särklass roligaste men den medför också ansvar. Rådgivningen
handlar om att gasa och bromsa.
Det finns många fallgropar i
företagande och det gäller att
undvika dem samtidigt som
verksamheten ska utvecklas. Att
exempelvis få rätt kontakter kan
vara viktigt för nyföretagaren. Att
ha rörelsekapital efter en period
av tillväxt är något som ibland
glöms bort. Ja, det finns åtskilligt
att arbeta med för nyföretagaren
men det finns också bra hjälp att
få på olika håll. Hör av dig om du
har några frågor som du tror att
vi kan hjälpa till med!

Lars-Åke Josefsson
Näringslivschef i
Ludvika kommun
Eva Gustafsson på Unika Ludvika ska
arbeta med att samordna och skapa
aktiviteter för en mer attraktiv handel.

Eva Gustafsson började i februari en
halvtidstjänst som medlems- och
aktivitetsansvarig på Unika Ludvika. Lotta Olin Persson finns kvar och
ska ägna halva sin tid åt att projekt
leda satsningen på att Ludvika ska
bli Årets Stadskärna 2019.

Eva håller som bäst på att presentera
sig för alla medlemsföretagen inom
Unika Ludvika.
– Jag är med på många möten och
har börjat gå runt bland butikerna för
att vi ska lära känna varandra, säger
hon.
Som medlemsansvarig ska hon
både hålla kontakt med de befintliga
medlemmarna och arbeta för att få fler.
– Det är viktigt att vi har en bra
dialog för att kunna utveckla handeln

i Ludvika på bästa sätt.
Att vara aktivitetsansvarig betyder
att hon samordnar de arrangemang
som Unika Ludvika står för eller som
de är medarrangör av. Det kan vara
allt från kampanjer till att arrangera
temadagar.
– Det var en ren tillfällighet att
jag såg jobbannonsen på Facebook.
Jag kände direkt att det skulle vara
ett otroligt roligt och intressant jobb
och att jag gärna ville ha det.
Eva har tidigare arbetat med butiksoch produktkommunikation på IKEA,
som marknadsassistent på Idre Fjäll
och med marknadsföring på Meken i
Smedjebacken. Hon har även erfarenhet som butikssäljare och har drivit eget
företag där hon arbetat med hantverk
och grafisk formgivning.
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Aktuellt
Frukostmöte
Nästa frukostmöte blir på Piren
fredagen den 4 april kl 08:30–
09:00. Programmet är i skrivande
stund inte helt fastställt. Klart är
att vi får träffa Sofia Bengtsson
som driver företaget Burens Islandshästar, och att vi får höra
om Projekt Arbetsmarknadskun
skap som riktar sig mot skolorna
och syftar till ökad förståelse för
företagens behov och villkor.
Anmäl dig senast två dagar innan
till Monica Nauclèr (se nedan).
Skapa-stipendiet 2014
Nu är det hög tid för dig som är
innovatör att söka stipendium
från stiftelsen Skapa. Vinnaren
i Dalarna får ett utvecklingsstipendium på 10 000 kronor,
dessutom finns priset Framtidens
innovatör på 5 000 kronor till
sökande födda 1984–1995. Vinnarna från Dalarna går vidare
till den nationella tävlingen där
500 000 respektive 150 000
kronor fördelas. Syftet med stipendierna är att ge stöd åt upp
finnare så att de kan utveckla sina
uppfinningar till produkter och
tjänster på marknaden.
Ansökan senast den 7 april.
www.stiftelsenskapa.se

Restaurang Piren i ny regi öppnar i april
Verksamheten på Restaurang Piren
har tagits över av krögaren Robert
Tamm och hans företag Mat vid Siljan. Just nu pågår en uppfräschning
av lokalerna och så snart alla tillstånd är klara öppnar restaurangen.

– Lokalen är ommålad liksom borden,
disken är ny och vi kommer att ha
en hel del nya möbler. Inne i restaurangen blir det en loungehörna och i
entrén blir det också mer ombonat,
säger Gunilla Stolpe som är restaurangchef.
Hon menar att läget vid vattnet är
en stor fördel, som ska utnyttjas. Exempelvis kommer baren utomhus att
flyttas för att inte skymma utsikten.
Från start blir det lunchservering
på vardagar samt kvällsöppet torsdag,
fredag och lördag. I sommar hålls öppet
sju dagar i veckan. Kännetecknande för
Mat vid Siljan är att maten lagas från
grunden av råvaror med lokal anknyt-

Gunilla Stolpe, restaurangchef på Piren,
har bråda dagar med alla förberedelser
inför nyöppnandet av restaurangen.

ning, till exempel från Siljan Chark.
– Vi kommer att ha en varierad à la
carte-meny, men inte så omfattande.
Jag vill hellre att den byts ut ganska
ofta när vi hör vad gästerna vill ha.
Service är viktigt för Gunilla, som
jobbar mycket med personalfrågor.
För att gästerna ska trivas måste per-

sonalen också göra det.
– Det är en fördel för oss att vi tillhör en koncern, eftersom vi kan få hjälp
med exempelvis administration och
marknadsföring. En annan förändring
jämfört med tidigare är att tillgängligheten blir bättre när den nya gångoch cykelbron blir klar, säger Gunilla.

Fottas utökar och öppnar Cykelstället i Ludvika
Rüdiger “Fotta” Foitzik kompletterar
nu sitt utbud på Fottas MC med
tvåhjulingar utan motor. Motivet
är en kombination av en kraftigt vikande mc-marknad och att Cykelcentrum har stängt.

Investera lokalt
Det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation vill
starta en Tillväxtkassa i Ludvika. För det behövs några entreprenörer som tjänat pengar på
sin verksamhet och som vill investera en del av sina vinstmedel
lokalt. Inlandsinnovation går in
med lika mycket pengar. Syftet är
att nå ut till lokala företag med
potential att växa, och som är i
behov av mindre summor än
vad Inlandsinnovation normalt
investerar.
www.inlandsinnovation.se
Cykelreparatören Lasse Karlsson arbetar nu
på Cykelstället i Ludvika, som Rüdiger “Fotta”
Foitzik öppnar i en del av Fottas MC:s lokaler.

– Den allra största fördelen är att
reparatören Lasse Karlsson, en riktig
guru i cykelvärlden, nu finns här hos
oss, säger Fotta.
Inför premiärsäsongen har Cykelstället tagit hem 200 cyklar. Crescent
och Monark för vardagscyklisterna,
och Specialized för mountainbikeoch tävlingscyklister.
– Sista helgen i mars har vi invig
ning. På lördagen kommer Fredrik
Modin, som är agent för Specialized i
Sverige och välkänd cykelprofil i Ludvika, att finnas här för att ge råd till
våra kunder.
Utöver cyklarna har Fotta också
insett att det finns behov av tillbehör.
– Det är mycket mer än jag trodde,
allt från cykelbyxor till skor och hjälmar. Bland annat kommer vi att ha
den nya säkrare Mips-hjälmen.
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