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LILLA EDET. Av totalt 
95 sökande föll valet 
på en kvinna från 
Ljungskile.

Helene Evensen 
efterträder Kjell Her-
mansson och blir ny 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edets kommun.

– En härlig utmaning, 
säger Helene som till-
träder tjänsten den 18 
maj.

Helene Evensen arbetar 
sedan två år tillbaka som 
näringslivschef i Härryda 
kommun. Tidigare har hon 
varit verksam inom det pri-

vata näringslivet, jobbat med 
media kopplat till strategiska 
frågor och hjälpt företag att 
nå nya målgrupper. Mark-
nadsanalytiker och kommu-
nikationsstrateg är titlar som 
hon har innehaft.

– Av de fem sökande som 
vi intervjuade var Helene 
outstanding. Hon ger ett 
mycket positivt intryck och 
hon beskriver sitt arbete i 
Härryda på ett förtroendein-
givande sätt. Vi har givetvis 
tagit referenser och de har 
enbart varit positiva. För-
väntningarna på Helene är 
höga, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C) som 
varit med under hela rekry-

teringsprocessen.
Helene Evensen beskriver 

sig själv som energisk, driven 
och kreativ. Hon ser med 
tillförsikt fram emot sitt nya 
arbete och ser stor utveck-
lingspotential för Lilla Edets 
kommun.

– Den utbyggda infrastruk-
turen kommer Lilla Edet att 
kunna dra nytta av på sikt. 
Marktillgången är begränsad 
inom Göteborgsregionen, 
vilket ger Lilla Edet ett bra 
utgångsläge, säger Helene 
till lokaltidningen.

Helene Evensen går från 
att vara chef till att bli utveck-
lare, direkt underställd kom-
munchefen Johan Fritz.

– Det tycker jag är jät-
tebra. Det innebär en frihet 
och samtidigt en närhet till 
besluten, säger Helene.

Vad känner du till om 
näringslivet i Lilla Edet?

– Inte så mycket, bara 
hårdfakta om hur det ser ut 
på företagssidan rent struk-
turmässigt. Övriga bitar får 
jag anledning att bekanta mig 
med senare. Jag kommer att 
gå parallellt med Kjell Her-
mansson den första tiden och 
det tycker jag är dunderbra.

Vad ser du som din vik-
tigaste arbetsuppgift som 
näringsutvecklare?

– Att jag har en bra dialog 
med kommunens företagare. 
Det är företagens krav och 
behov som styr mitt arbete. 
Man får också förutsätta att 
företagens och politikernas 
krav speglar sig i varandra, 
avslutar Helene Evensen. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Helene Evensen tillträ-
der tjänsten som närings-
livsutvecklare i Lilla Edets 
kommun den 18 maj. Hon ef-
terträder Kjell Hermansson 
som går i pension.
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HELENE EVENSEN

Ålder: 40.
Bor: Ljungskile.
Familj: Maken Cato, barnen 
Johanna, 13, Andreas, 10.
Stjärntecken: Jungfru.
Intressen: Jag gillar att läsa 
och att umgås med vänner. 
Sedan har jag ständigt dåligt 
samvete att jag tränar för lite.
Lyssnar på: Människor, vilket 

ingår i min yrkesroll. Det är 
sällan jag lyssnar på radio eller 
musik.
Äter helst: Kanelbullar.
Drömsemester: Sol, värme och 
goda vänner. Det spelar mindre 
roll var jag är.
Motto i livet: Det blir inte roli-
gare än vad man gör sig.

LILLA EDET-PROVET

Vilken partibeteckning har 
kommunalrådet Bjarne Färj-
hage? HE: Han är centerpartist. 
(Rätt)
Vad är Elvira Kivi känd för?
HE: Ingen aning, faktiskt.
Rätt svar: Hon var ett av Sveri-
ges medaljhopp i judo vid Para-
lympics i fjol. Hon tävlar för Lilla 
Edets judoklubb.
Vilken är Lilla Edets största 
privata arbetsgivare? HE: Det 
måste vara Edet Bruk. (Rätt) 

Vilken tröjfärg har Lilla Edets 
IF? HE: Jag har varit med min 
dotter i Hjärtum på fotboll, men 
vad Lilla Edet har för färger vet 
jag inte.
Rätt svar: Rödblå.
Vad heter det slott i Väster-
landa där ”Stjärnorna på slot-
tet” ska spelas in? HE. Det vet 
jag egentligen, men jag kommer 
inte på det.
Rätt svar: Thorskogs Slott.

7 SNABBISAR

Nokia – Sony Ericsson
Vinter – Sommar
Teater – Bio
På spåret – Let´s dance
GAIS – Blåvitt
Fisk – Kött
Winnerbäck – Lundell 
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LILLA EDET. Det är 
med spänning och viss 
oro som kommunled-
ningen i Lilla Edet följer 
utvecklingen för Saab.

Många kommunin-
vånare arbetspendlar 
till bilfabriken och dess 
underleverantörer i 
Trollhättan.

– Även om vi inte har 
någon exakt siffra så 
vet vi ändå att det är 
många av våra invånare 
som jobbar på Saab, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Saabs öde påverkar många 
människors arbetssituation 
och flera av dem är bosatta i 
Lilla Edets kommun.

– Vi följer med stor nog-
grannhet det som händer 
inom Saab, säger Bjarne 

Färjhage.
Företaget Premier har 

en avdelning i Göta, med 
en handfull anställda, som 
direkt berörs av Saabs fram-
tida öde.

– Mig veterligen finns inga 
andra rena underleveran-
törer till Saab i Lilla Edets 
kommun, förklarar Färjhage. 

Kommunalrådet menar 
att utbyggnaden av infra-
strukturen mellan Göteborg 
och Trollhättan, det så kall-
lade Trollhättepaketet, ger 
hopp om framtiden.

– Att infrastruktursarbetet 
har kommit så långt är jätte-
viktigt nu när vi står för ännu 
större utmaningar än vad vi 
gjort tidigare, avslutar Bjarne 
Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Kommunledningen oroas 
över Saabs framtid

Hur ska det går för Saab? Många invånare i Lilla Edets 
kommun arbetspendlar till bilfabriken i Trollhättan.

LÖDÖSE. Glädjen hos 
Carin Thorén Hansson 
går inte att ta miste på.

Inte undra på det då 
hennes häst, Balti-
more, nyligen korades 
till bruksprovsvinnare i 
hoppning.

– Helt fantastiskt 
stort, säger Carin till 
Alekuriren.

Det var förra helgen som den 
svarta hingsten Baltimore 
blev bruksprovsvinnare i 
hoppning. Bedömningarna 
ägde rum i Flyinge.

– Baltimore har hunnit bli 
fem år. Vi köpte honom som 
tvååring i Tyskland. Lovor-
den var många, säger Carin.

Baltimore fick genomgå-
ende mycket höga poäng av 
domarna och testryttarna. 

– Hästen har en enormt 
bra hoppteknik. Han är så 
att säga hinderklok, förklarar 
Carin.

Framgångarna i Flyinge 
innebär att Baltimore är 
godkänd för avel samt att 
han är direktkvalificerad till 
unghästchampionaten i Fal-
sterbo och Flyinge.

– Målet är att kvala in till 
Unghäst-VM i Tyskland, 
säger Carin.

Ägarkvartetten till Balti-
more består av Carin Thorén 
Hansson och Lars Hansson 
från Lödöse samt Colette 
och Harlad Prince, Orust.
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Baltimores ägarkvartett, Carin Thorén Hansson och Lars Hansson från Lödöse samt Colette 
och Harlad Prince, Orust.
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