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LILLA EDET. I drygt åtta 
år har Kjell Hermans-
son tjänstgjort som 
näringslivssekreterare i 
Lilla Edet.

Den 2 juli gör han sin 
sista dag på kommun-
kontoret innan pensio-
närslivet tar vid.

– Jag önskar Helene 
Evensen ett hjärtligt 
lycka till och hoppas 
att hon ska trivas med 
arbetsuppgifterna lika 
förträffligt som jag 
har gjort under mina 
år som näringslivsan-
svarig, säger Kjell till 
Alekuriren.

Det är med visst vemod som 
Kjell Hermansson snart tar 
farväl av yrkeslivet och sitt 
arbetsrum på kommunkon-
toret i Lilla Edet.

– Jag har ju haft förmå-
nen att skaffa mig ett utbrett 
nätverk inom min tjänst och 
kommer givetvis att sakna 
gemenskapen inom arbets-
livet. Men det är ju samma 
för alla, så kan jag bara få för-
månen att vara frisk så skall 
jag allt se till att njuta av min 
ledighet, säger Kjell.

Vad är du mest nöjd 
med under din period som 
näringslivsansvarig i Lilla 
Edet?

– Responsen jag har fått 
efter Företagscentrums 
näringslivs- och hushålls-
mässor från både utställare, 
sponsorer och besökare. 
Mässan är det evenemang 
som mest förknippas med 
Företagscentrum. Min tjänst 
har legat något utanför andra 
avdelningar i kommunen och 
att det nu först efter tillkom-
sten av nya kommunhuset 
givit tillfällen att träffa övriga 
kontorsanställda, när vi finns 
under ett och samma tak.

Största besvikelse?
– Att det inte blev något 

av den satsning som Arild 
Aaserud skulle gjort med 
köpcentret på Junotomten. 
Vi träffades första gången i 
april 2004 och allt verkade 
positivt till våren 2007 då det 
konstatera-
des att Arild 
inte fått till-
räckligt med 
hyresgäster 
för att kunna 
starta upp 
p r o j e k t e t . 
Likaså att 
centrumut-
veckl ingen 
har försenats, vilket har 
inneburit att vår handel inte 
kunnat öka. På grund av vårt 
dåliga utbud med framfö-
rallt sällanköpsvaror har det 
inneburit att 80-85 procent 
av vår befolkning åkt till 

närliggande kommuner för 
att kunna handla ”allt på ett 
ställe”.

Vad är det som du tycker 
kunde gjorts annorlunda?

– Vi har i kommunen 
haft mycket svårt att kunna 
erbjuda mark till företag 
utifrån, som velat etablerat 
sig hos oss. Vi har haft brist 
på färdiga detaljplanelagda 
industriområden med fullt 
färdiga gator och va-led-
ningar. Det krävs investe-
ringar för att ha ”nyckel-
färdiga” industritomter att 
erbjuda och är nödvändiga 
om vi ska växa.

Vad önskar du skall ske 
på näringslivsområdet i 
Lilla Edet de närmaste 
åren?

– Jag hoppas att våra för-
väntn ingar 
på nyinflyt-
tade invånare 
infrias nu när 
E45 och pen-
deltågstrafi-
ken kommer 
i g å n g . 
Lilla Edets 
kommun har 
ett dröm-

läge för att kunna växa och 
därmed förbättra vårt skatte-
underlag. Jag hoppas även att 
våra 1 020 företag skall fort-
sätta att blomstra och att inte 
den rådande lågkonjunktu-
ren förstör allt för mycket.

Du har jobbat paral-
lellt med din efterträdare, 
Helene Evensen, sedan 
den 18 maj. Vilken är 
hennes främsta egenskap 
i rollen som näringslivsut-
vecklare?

– Vi har även umgåtts 
ett par år i BRG (Business 
Region Göteborg) och hon 
har alltid haft kloka inpass 
och varit aktivt runt sam-
manträdesbordet. Jag känner 
till vilken stor kapacitet hon 
har. Helene har mängder av 
idéer som jag hoppas att hon 
får politikerna att ställa upp 
på.

Har du några planer på 
hur du skall bedriva din 
ledighet?

– Nej, men det finns ju 
mycket man kan sysselsätta 
sig med både i villan och i 
trädgården. Kanske att jag 
tar upp tennisen igen. Jag har 
även kamrater som kommer 
att försöka göra mig till golff-
reak, så vi får väl se. Det är ju 
som jag nämnde tidigare, att 
i första hand måste man ha 
turen att få vara någorlunda 
frisk.

Efterträdaren
Efterträdaren Helene Even-
sen har under sin inledande 
tid på nya arbetsplatsen i 
första hand valt att sätta sig 
in i den kommunala orga-
nisationen, lärt känna med-

arbetarna på kontoret och 
samtidigt försökt skaffa sig 
en fördjupad bild över hur 
näringslivet i kommunen ser 
ut.

– Lilla Edet skiljer sig en 
aning från övriga kommuner 
i Göteborgsområdet då här 
finns mer jordbruk. Vi har 
också fler enmansföretagare 
än genomsnittskommunen. 
Drygt 65 procent är så kall-
lade soloföretagare, säger 
Helene och fortsätter:

– Vad jag vill göra är att 
utveckla och komplettera 
de nätverk som finns i kom-
munen. Bland annat har jag 
tittat på möjligheterna kring 
ett kvinnligt företagsnätverk. 
Förhoppningsvis kan vi få 
igång en arbetsgrupp kring 
det, sedan är det alltid intres-
set och behovet som styr.

Något annat konkret 
som du har satt händerna 
i?

– Jag håller på att sam-
manställa ett kalendarium för 
hösten med aktiviteter som 
ska stötta och inspirera våra 
företagare. Det är viktigt att 
visa på helheten och att nå 
ut på bred front. Tio semi-
narier och två kursstarter är 
inplanerade. Vi ska utnyttja 
den fördel vi har genom att 
vara en del av BRG, säger 
Helene.

– Idéslussen kommer i fort-
sättningen att bli en åttasidig 

tidning som skickas ut två 
gånger om året till alla före-
tagare i Lilla Edets kommun. 
I september kommer det 
första digitala nyhetsbrevet, 
som sedan ska komma konti-
nuerligt en gång i månaden.

Blir det någon semester 
och i så fall var?

– Ja, semester blir det allt. 
Jag ska bila tillsammans med 

familjen och några vänner 
genom Europa.

Det viktigaste med som-
maren?

– Sol och bad i hav.
Någon sommarplåga?
– Det skulle vara regnet i 

så fall.

Från näringsliv till pensionärsliv
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– Kjell Hermansson lämnar och Helene Evensen tar vid

Efter åtta år som näringslivsansvarig i Lilla Edets kommun tackar Kjell Hermansson för sig 
och lämnar över ansvaret till Helene Evensen, tidigare näringslivschef i Härryda kommun.

Går i pension. Kjell Hermansson har bara en dryg vecka 
kvar att arbeta, sedan väntar livslång semester. 

Jag hoppas även att 
våra 1 020 företag skall 
fortsätta att blomstra 

och att inte den rådande 
lågkonjukturen förstör 

allt för mycket.
Kjell Hermansson


