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Pubkväll - Så Bra! 

Mötesplats Näringsliv och Tack Lars-Åke!
I samband med den sista företagarlunchen 
på Mötesplats Näringsliv så passade vi på att 
överlämna en gåva till Näringslivschefen från 
oss i Företagarna. Det blev en speciellt utvald 
champagne som Lars-Åke Josefsson kan njuta 
av tillsammans med sin fru när han nu drar sig 
tillbaka för att ägna sig åt det som nu får bli det 
roligaste som finns. Troligtvis lite företagande 
i liten skala. Jag som ordförande hade den 
äran att få överlämna en blomsteruppsättning 
i samband med att Mötesplats Näringsliv 
öppnade upp portarna för ett Öppet Hus. Då 
gav jag rollen Horace Engdal till Lars-Åke och 
Gert Fylking till mig själv. Varje gång Gert var 
med vid tillkännagivande av litteraturpriset 
så utbrast han alltid: ÄNTLIGEN! Det var vad 
jag från oss i Företagarna utbrast för att 
förmedla att det vi kämpat för i så många år 
äntligen blivit ett faktum. Vid avtackningen blev 
rollerna de omvända där Lars-Åke fick utbrista 
ÄNTLIGEN!
Tack Lars-Åke för ett gott samarbete och 
välkommen Thorleif Fallsdalen som ikläder sig 
rollen som tf näringslivschef i 6 månader.
 
Gösta Bergström

Mötesplats 
Näringsliv och 
Tack Lars-Åke!

Något som varit lite inaktivt ett tag är Pubkvällarna. 
Torsdagen den 1/6 var det äntligen dags igen. Ett 
fantastiskt koncept där vi träffas under enkla former och 
där vi äter något lätt till en dryck som passar var och 
en. Nytt för den här pubkvällen var att förutom inbjudan 
till våra medlemmar och de som är på väg att starta 
ett företag via Nyföretagarcentrum så bjöds även Unika 
Ludvikas medlemmar in. En kanontrevlig kväll som ledde 
till en efterfrågan om en ny pubkväll. En sån  har vi 
beslutat till onsdagen 30/8 på Kromme. Vid dåligt väder 
flyttar vi till Lobbyn på Grand Hotell Elektra.

För dig som spelar golf ges ett tillfälle att visa 
vilken kommun som är bäst i Företagargolf. Se 
till att träna till nästa utskick i augusti där du får 
mer info.

Företagargolf 7/9



Medlemsblad för Företagarna i Ludvika 
Redaktör, Gösta Bergström. Layout, Ritha Eriksson. Ansvarig utgivare: Gösta Bergström

Wäsmanföretagarna

Medlemsmöte - Ägarskifte mm
I vår strävan att utöka samarbetet 
med Barkenföretagen i Smedjebacken 
så var det vår tur att bli inbjudna 
till ett gemensamt medlemsmöte i 
Smedjebacken torsdagen den 8/6. Temat 
var ägarskifte där vår regionchef Lisbet 
Hedin-Sahlin pratade om hur viktigt det är 
att lägga upp en plan i god tid innan man 
planerar att gå i pension. Representanter 
från Ägarskiftescentrum tog vid och 
utvecklade detta ämne. Oavsett om man 
anser att t.ex. barnen inte är intresserade 
att ta över företaget så måste dom 
vidtalas och ges möjlighet att säga sin syn. 
Arena för tillväxt inledde mötet med att ge 
en beskrivning av Sveriges nya geografi 
när det gäller företagande mm

Ordförande  
har ordet
Fick idag info från personalen på Tools 
(f.d. Järnmagasinet) att verksamheten ska 
läggas ner i Fagersta och Ludvika i augusti. 
När det gäller Ludvika så kan det inte vara 
dålig lönsamhet eller dålig beläggning som 
är den grundläggande orsaken. Troligtvis 
har man högre ställda förväntningar hos de styrande. Tråkigt att 
ännu en epok går i graven om dagens fakta stämmer. 
Vi har nu haft anledningen att få framföra våra gratulationer till 
konceptet Mötesplats Näringsliv och få överlämna en gåva till 
avgående Näringslivschef. Thorleif Fallsdalen har utsetts som tf. 
Näringslivschef och vi har inlett en dialog med honom om hur vi 

ser på funktionen Näringslivschef. 
Ska det vara en eller flera personer. 
Vilken funktion ska den/dom ha? 
Har du några idéer så tar vi tacksamt 
emot dom. Vänd dig till någon av oss i 
styrelsen.
Idag så tar vi steget mot att se 
fram mot nästa sommar då vi nu 
passerat sommarsolståndet. Men 
lugn. Sommaren har bara börjat och 
semestrar hägrar. Passa på att njut 
och gardera alltid med en extra tröja 
och ett paraply. Man vet aldrig.
Vi i styrelsen önskar er alla en 
fantastisk fortsättning på årets 
sommar!

Gösta Bergström, ordförande

Höstens första medlemsmöte blir 
22/9 på Gammelgården. Här får 
vi en realistisk beskrivning från 
Spendrups hur dom hanterade den 
tragiska incidenten på Drottninggatan 
i Stockholm. Sen tar en dialog vid med 
säkerhetsansvariga Arne Adolfsson 
och Lars Andersson för Ludvika 
respektive Smedjebackens kommun, 
Kommunpolis Lars Karlsson och 
Räddningschef Peter Levin. Boka in 
detta datum. Frukostmöte 07.30-09.15. 
Mer info i augusti.
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