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Gäller glasögon med samma styrka och glastyp, även
progressiva och bifokala. Kan ej komb. med andra erbj.

INTERNET-priser
på kontakt-
linser.

Märkesbågar • Märkesglasögon • Märkesbågar

THN 0520-10 000 • VBG  0521-10-000 L-E 0520-32 000 • UA 0522-70 000 

LÖRDAGSÖPPET I TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG, UDDEVALLA

Gucci,
Dior, D&G,

BOZ, Skaga,
Artfor Eye, Armani,

Bellinger, RayBan, Peak Performance,
SHOC, Björn Borg, J Bond, Replay, Mexx, Face,

Silhouette, J. F. Ray, J Lindeberg, Mario Conti, Vogue
LILJELOOD störst och ledande på MÄRKESGLASÖGON

LÄGSTA PRIS och BÄSTA 
ERBJUDANDE GARANTI!
Det skall alltid vara förmånligast att köpa hos oss!

Skulle du finna ännu bättre erbjudande hos någon annan, 

Köp 1 par märkesglasögon och BETALABETALA 0:- 0:-
för VALFRIA obehandlade lågprisglasögon

KÖP 2 PAR
BETALA FÖR 1

med allra BÄSTA
KVALITETSGLAS
från världsledande Hoya

Vi har över 

1000
olika bågar

LILLA EDET. I maj förra 
året växlade Johan 
Fritz arbetsuppgift i 
Lilla Edets kommun.

Från att ha varit 
ekonomiansvarig fick 
han ikläda sig rollen 
som kommunchef efter 
avgående Björn-Erik 
Lundqvist.

– Det har varit en 
spännande tid och jag 
trivs alldeles utmärkt. 
En annorlunda roll än 
den som ekonomichef, 
då jag nu får syssla 
med frågor som jag 
tidigare bara snuddat 
vid, säger Fritz till Ale-
kuriren.

Johan Fritz har gjort sig känd 
som en populär och mycket 
kompetent medarbetare i 
Lilla Edets kommun. Att han 
fick förfrågan att bli kommun-
chef när Björn-Erik Lund-
qvists mandat gick ut var inte 
särskilt förvånande. Huvud-
personen själv tvekade heller 
aldrig när tillfället dök upp.

– Nej, jag behövde inte 
fundera särskilt länge. Jag 
hade jobbat med ekonomi 
i 20 år och tyckte att rollen 
som kommunchef lät intres-
sant. Jag förstod också att po-
litikerna och ledningsgrup-
pen stod enade bakom beslu-
tet och med ett sådant stöd var 
det självklart att tacka ja.

Vilka arbetsuppgifter har 
du ägnat mest tid åt under 
din inledande period som 
kommunchef?

– Mycket har handlat om 
att rigga organisationen, det 
har tagit tid och krävt både 
samverkan och tankearbete. 
Nu är den nya organisatio-
nen sjösatt. Kort skulle man 
kunna förklara det med att vi 
har slagit ihop mindre för-
valtningar till större enheter, 
säger Fritz och fortsätter:

– Till detta hör den vision 
som våra förtroendevalda 
antog i juni, som vi nu har i 
ryggen och som ska prägla det 

vi jobbar med.
Vad blir de viktigaste frå-

gorna för 2007?
– Det 

är ett  par 
saker. 
Nummer 
ett är att vi 
måste sätta 
Lilla Edet 
på kartan, 
inte minst 
för göte-
borgarna 
som gene-
rellt sett har en vag uppfatt-
ning om vad Lilla Edet ligger 
och vilka vi är. Sedan så hand-
lar det naturligtvis om att ut-
veckla Lödöse som bostads-
ort och där är detaljplanen för 
området Pingstalund på gång. 
Det gäller att veta hur vi ska 
bygga runt pendeltågsstatio-
nen när vi får den.

Vad anser du vara din vik-
tigaste uppgift i rollen som 
kommunchef?

– Det är att se till så att de 
politiska målen blir verkställ-
da och får genomslag i för-
valtningarna, samtidigt ska 
jag stötta förvaltningarna i 
den interna processen.

Vad tycker du är det bästa 
med den organisation som 
du jobbar i?

– Att det 
finns en 
tydlig vilja 
bland poli-
tikerna om 
att utveck-
la kommu-
nen, få in-
vånarna 
att känna 
en stolthet 
och identi-

tet. På så sätt blir det roligt att 
jobba mot de visionära målen 
som har satts upp.

Dålig ekonomi har varit 
ett ständigt gissel för Lilla 
Edets kommun, hur ska ni 
lyckas upprätta en stabilitet 
i er ekonomi?

– Hela Kommunsverige 
upplever nu en gynnsam si-
tuation, även för Lilla Edets 
del pekar det på ett överskott 
2006. Visserligen är vi inte 
klara med bokslutet ännu, 
men prognosen ser ljus ut. 
Vi borde egentligen ha haft 
ett ännu bättre resultat med 
tanke på att vi haft höga kost-
nader de senaste tio åren. På 

sikt väntas också kärvare tider 
med kommande pensionsav-
gångar och därför behöver vi 
bli effektivare och se på möj-
ligheten till samverkan med 
andra kommuner.

Hur ser Lilla Edets 
kommun ut 2015?

– Fram till dess har kom-
munen växt med ungefär 100 
invånare per år. Vi har en väl 
utbyggd kollektivtrafik så att 
våra invånare enkelt kan ta sig 
såväl norrut till Tvåstadsom-
rådet som söderut till Göte-
borg. Vi har också fått mer 
handel och ett kommersi-
ellt utbud i Lilla Edet och 
Lödöse, samtidigt som vi har 
lyckats behålla vår småskalig-
het. Vi har en bra omsorg och 
infrastruktur runt den.

Upplevde du det som en 
besvikelse att det inte blev 
något köpcenter i Lilla 
Edet?

– Nej, så är det i livet. Man 
måste våga för att få något, 
men ibland missar man målet, 
avslutar Johan Fritz.

Kommunchefen vill sätta 
Lilla Edet på kartan

snabbfrågor till Johan…
Trollhättan  eller  Göteborg

Vår  eller  Höst

Bil  eller  Kollektivt

Teater  eller  Fotboll

Skaldjur  eller  Biffstek5

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Johan Fritz trivs med sin nya roll

Johan Fritz, kommunchef i Lilla Edet, som hellre tar bilen än åker kollektivt och helst av allt 
ser GAIS på teve.

JOHAN FRITZ

Ålder: 42.
Bor: Romelanda i Kungälvs kommun.
Familj: Fru och tre barn.
Intresse: "Mycket, t ex familj, fot-
boll, skidor, båt och musik."
Lyssnar jag helst på: "Det mesta, 
just nu The Band."
Favoritprogram på tv: "De GAIS-
matcher jag inte kan se live."

>>Hela Kommunsverige 
upplever nu en gynnsam 
situation, även för Lilla 

Edets del pekar det på ett 
överskott 2006<<

Johan Fritz
kommunchef


