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Skolministern
till Ludvika
L U D V I K A

u På måndag gästar skolminis-
ter Ibrahim Baylan (s) Ludvika.

Han är inbjuden av Ludvika
arbetarekommun och bjuds på
lunch på McDonalds i
Ludvika.

Därefter kommer Baylan att
träffa elevrådet på Lorensber-
gaskolan, besöka Västerbergs-
lagens Utbildningscentrum
och träffa  företrädare för
social- och utbildningsförvalt-
ningen. På kvällen hålls ett
öppet möte i Kyrkskolans aula
dit personal inom social- och
utbildningsförvaltningen i
bjudits in  men mötet är också
öppet för allmänheten.

Lastbil körde av 
vägen i Gräsberg 
G R Ä S B E R G . Strax före
midnatt körde en lastbil av
riksväg 50 i Gräsberg. Föraren
fick sladd i det för tillfället
mycket hala väglaget och blev
liggande på sidan. Föraren
klagade på smärtor i nacken
och fördes i ambulans till
Ludvika lasarett för kontroll
och observation. 

Hur svåra skador chauffö-
ren erhöll har inte gått att få
någon klarhet i. Under
bärgningsarbetet var riksvä-
gen tillfälligtvis helt avstängd.

Vann 
på travet
L U D V I K A . Ett travbolag vid
Spelmagasinet hos Matmaga-
sinet fick alla rätt vid
onsdagens V 64-omgång på
Solvalla.

Bolaget hade 10,5 andelar
och priset på varje andel var
50 kronor. Den totala vinsten
blev 20 323 kronor eller 1 935
kronor per andel.

L U D V I K A

Ludvika Arbetarekommun
ifrågasätter Ludvikahems  av-
sikt att sälja ut allmännyttan i
Grängesberg.

Styrelsen kommer att vända
sig till Ludvikahems ordföran-
de Gun-Britt Malmqvist (s) för
att kräva svar på varför en så
stor ideologisk fråga sköts av
tjänstemän utan politisk
debatt.

Kommunalrådet Roger Stål (s) av-
slöjade strax före jul i Nya Lud-
vika Tidning Ludvikahem och
dess planer på att sälja ut allmän-
nyttan i Grängesberg, troligtvis
till Anders Skoglund.

Affären är långt framskriden
och kommer att ge Ludvikahem
en förlust. Revisionen i Ludvika-
hem bedömer att det bokförda
värdet överstiger det aktuella

marknadsvärdet med 40 miljoner
kronor.

Stål avslöjade också att förlus-
ten skulle kompenseras genom att
Ludvikahem också säljer fastig-

heter med en rejäl reavinst.
Bedömare säger till tidningen

att Ludvikahem i princip bara har
två områden som kan säljas och
ge en motsvarande vinst. Om
denna bedömning är rätt så kom-
mer allmännyttan att sälja kvarte-
ret Frigga i centrala Ludvika eller
höghusen i Marnäs.

– Det är ingen som sagt något om
detta eller hur Ludvikahems ba-
lansräkning ska klaras, säger ar-
betarekommunens ordförande
Gunilla Nygren.

– Hela den här affären är pro-
blematisk men har antagligen gått
för långt för att kunna stoppas.
Hur långt affären framskridit ska
jag försöka att ta reda på genom
att kontakta Ludvikahems ord-
förande Gun-Britt Malmquist.

– En så här principiellt viktig
affär som rör allmännyttan tyck-
er vi i styrelsen borde ha diskute-

rats på ett mycket bredare sätt
långt innan det går så här långt.
Detta är en otroligt stor ideolo-
gisk fråga.

– Nu säger vi inte att det behö-
ver vara fel att sälja men vi vill
gärna vara med i diskussionen. Vi
socialdemokrater måste ställa oss
frågan om det är detta vi vill och
något som vi står för. 

– Om vi inte ställer upp på det-
ta, vad vill vi i så fall göra. Vi har
tyvärr i många år varit jättedåliga
på att prata  bostadspolitik. Är vi
lite självkritiska så är det inte ba-
ra i Ludvikahem vi låter stora vik-
tiga politiska frågor avgöras av
tjänstemän och på nämnd eller
styrelsenivå. Denna utveckling är
inte bra, säger arbetarekommu-
nens ordförande Gunilla Nygren.

B O  J O F F E R
0240-882 07

bo.joffer@daltid.se

Kritik mot Ludvikahems 
försäljning i Grängesberg

Mot väggen. Ludvikas socialdemo-
krater ställer Ludvikahems ord-
förande Gun-Britt Malmquist (s)
mot väggen för att utförsäljningen
av allmännyttan i Grängesberg inte
diskuterats politiskt. 
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Ö V R I G T

Kupan, Röda Korset. Second
hand. 13-18. 
Gamla Bangatan 36.
Ludvika bibliotek. 10-19.

B A R N

Öppna förskolan Villgott.
08.30-12.

B I O

Star. Tim Burtons Corpse Bride
fre 17.00. Varannan vecka 
fre 19.30.

M O T I O N

Ludvika gymmix. Tennis &
Badmintonhallen 16.30
Bodypump, 17.45 BodyCombat.
Sporthallen. Badavdelning 6-
8.30, 10-20, simhallen 6-8, 10-
19.30 (motionssim 10-13),
solarium 8-20, gym stängt,
bowling 10-20. Romerska 16-21
herrar.

T E A T E R

Aveny. Moliéres Den Inbillade
sjuke kl 19:30.

Det händer
i Ludvika
Ett urval av evenemang och
händelser öppna för allmän-
heten. Uppgifterna till kalen-
dariet behöver vi senast tre
dagar innan införandedagen.
E-posta till 
kalendariet@daltid.se.
Eller faxa 023 - 936 10.

ABB nära HVDC-affär i Afrika
L U D V I K A

ABB Ludvika ser ut att få ett
nytt HVDC-projekt i Afrika, en
80 mil lång kraftlänk mellan
Namibia och Zambia.

För ett år sedan begärde Europe-
iska investeringsbanken och
kraftbolaget Nampower i Nami-
bia i södra Afrika  in anbud på en
likströmslänk mellan Namibia
och Zambia, projektet Caprivi In-
terconnector.

Efter värdering av tre olika
HVDC-lösningar, HVDC Light,
en växelströmslänk med HVDC-
station av typen back-to-back el-
ler en 80 mil lång traditionell
HVDC har teknikvalet fallit ut till
den klassiska Ludvikateknikens
fördel.

ABB har varumärlesskyddat
HVDC Light och använder sedan

några år ”HVDC Classic” för den
gamla teknologin med tyristorer.
”HVDC Classic” används bara
som begrepp av ABB. Därför kan
man bara på Nampowers namn-
givning av sitt projekt dra slutsat-
sen att teknikvalet har gjorts till
ABBs fördel.

”200MW HVDC Classic Capri-
vi Link”.

HVDC-länken byggs inledningsvis
som en monopol på 200 mega-
watt mellan Otjikoto i Namibia
och Livingstone i Zambia. Den
byggs med möjlighet att för-
dubbla kapaciteten om Zambia
uppgraderar sitt kraftnät och om
ett nytt vattankraftverk blir
byggt.

HVDC Classic valdes bland an-
nat för att investeringskostnaden
var lägst, tekniken bäst ovch för-

lusterna lägst samt för att länken
är lätt att dubblera effekten i med
bipolär drift.

Tidningen New Era skriver att
Nampower beräknar att projektet
kommer att kosta cirka två miljar-
der kronor.

Tanken är att ha den nya län-
ken i drift 2008.

Med den nya kraftlänken  kom-
mer Namibias beroende av Syd-
afrika att minska, Nampower tar
idag hälften av sin elkraft från
Sydafrika.

Nampower är också en av del-
ägarna i HVDC-projektet West-
cor, världens längsta  kraftöver-
föringsprojekt värderat till fem
miljarder euro som ligger några år
framåt i tiden.

Westcor ät tänkt att i två multi-
terminalöverföringar överföra
3 500 megawatt från  Inga III-

kraftverket som planeras i Kongo
och i det andra steget 6 700 me-
gawatt från det planerade  kraft-
projektet Cuanza Basin i Angola.

Kraften i den första 3 500 me-
gawattslänken ska överföras från
HVDC-stationen Kuanza i norra
Angola till Auas i Namibia och vi-
dare ned till Omegastationen i
södra Sydafrika.

I januari i år inleds förstudier-
na i det 300 mil långa Westcor-
projektet. Om ett år är tekniken
utvärderad och byggstarten är
tänkt att ske i januari 2009.

Kongos regering hoppas i Inga-
projektet på finansieringshjälp
från Sveriges regering och på
svenska ABBs HVDC-kunnande.

B O  J O F F E R
0240-882 07

bo.joffer@daltid.se

L U D V I K A

18-årige Christopher Lehmann
från Ludvika är en ung man av
den sort som tycks lyckas
med det mesta han företar sig

I dagarna har han fått be-
sked om att han nått den
svenska finalen i EUB-tävling-
en Unga solister.

– Det är helt fantastiskt roligt, ut-
brister Christopher när NLT når
honom per telefon  mellan ett par
lektioner vid Nordiska Musik-
gymnnasiet i Stockholm där han
studerar

– Vi är totalt tre ungdomar från
hela landet som medverkar vid
den stora finalen i Helsingborg 12
februari. De  direktsänds för öv-
rigt också i tv.

Jag kommer att spela ett verk av
Mozart, men än har jag inte riktigt
hunnit bli så nervös som jag an-
tagligen blir om någon vecka. Det
känns jätteläskigt, skrattar han.

Ludvikaborna minns att han ,
redan i förskoleåldern, var en ex-

tremt begåvad dansare som spåd-
des en framtid inom den konst-
formen. 

Han hade chansen att flytta till
Stockholm och studera dans på
allvar, men  familjesituationen
den gången inte medgav någon
flytt fick de planerna skrinläggas

– Jag började spela saxofon på
mellanstadiet med Thord Önne-
rud som lärare  och så småning-
om blev det både flöjt  och trum-
pet, och numera räknar jag flöjten
som huvudinstrument. Men jag
har spelat alla de instrumenten i
några år i både Sommarorkestern
och Ludvika Musikkår. Jag har
också prövat att arrangera en del
för orkester de senaste åren, men
den verksamheten ligger nere just
nu. Tiden vill liksom inte räcka till
om man ska satsa rejält på ett en-
da instrument, säger Christopher
Lehmann som vi får höra spela
Mozart i finalen från Helsingborg
12 februari.

B E R T I L  D A N I E L S S O N
0240-882 02

bertil.danielsson@daltid.se

Ung Ludvikamusiker i tv-tävling 

Ung talang.
18-årge Lud-
vikaflöjtisten
Christopher
Lehmann har
nått finalen i
Unga solister
som visas i tv
12 februari.
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