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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun får se sig om 
efter en ny närings-
livsutvecklare.

Helene Evensen har 
låtit meddela att hon 
slutar.

– Jag har blivit erbju-
den en anställning på 
Svenskt Näringsliv som 
jag kände att jag inte 
kunde tacka nej till, 
säger Helene till Aleku-
riren.

Helene Evensen tillträdde 
sin tjänst som näringslivsut-
vecklare i maj 2009, rekryte-
rad från Härryda kommun. 
Under de snart två år som 
Helene verkat i Lilla Edet 
har hon satt igång många 
projekt med syftet att stötta 
det lokala näringslivet.

– Jag beklagar att hon 
slutar, men det kom inte som 
någon jätteöverraskning för 
mig. Helene har varit en frisk 
fläkt, kommit med många 
nya idéer och lyft näringslivs-
frågorna till en ny nivå. Hon 
har också varit duktig på att 
plantera företagarnas syn ut i 
den kommunala organisatio-
nen, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

– Helene har visat ett 
otroligt engagemang, men 
tyvärr har hon varit alldeles 
för ensam, tillägger Färj-
hage.

Biträdande regionchef
Helene Evensen kommer 
att tjänstgöra i Lilla Edets 

kommun februari månad 
ut, dagen därpå börjar hon 
sin nya tjänst på Svenskt 
Näringsliv.

– Jag blir biträdande regi-
onchef med stationering i 
Göteborg. Svenskt Närings-
liv arbetar med åtta huvud-
områden varav företagskli-
mat är en av mina hjärtefrå-
gor. Jag brinner också för 
forskning och utveckling, 
förklarar Helene.

– Mitt dagliga arbete 
kommer att styras av de 
frågor som Svenskt Närings-
liv sätter på tapeten och vad 
som händer i näringslivet 
i övrigt. Jobbet kommer 
innebära en del projektledar-
roller, men också viss lobby-
verksamhet.

Var det självklart att 
tacka ja?

– Ja, det måste jag ändå 
säga att det var. Den här 
typen av arbeten finns det 
väldigt få av i regionen och 
när tillfället dök upp ville jag 
anta utmaningen. Det känns 
lite grann som att landa, jag 
har gjort många olika saker 
men där näringslivsfrågor, 
med några få undantag, alltid 
utgjort den röda tråden, 
säger Evensen och fortsätter:

– Jag har jobbat regionalt, 
kommunalt, statligt, privat 
och som egen företagare. 
Den erfarenheten tar jag nu 
med mig in i mitt nya arbete. 
Jag tror det kan vara en 
styrka då Svenskt Näringsliv 
har 55-60 000 medlemmar 
och ett 50-tal olika bransch-
organisationer, allt från vård- 

till industriföretag.
Vad har varit roligast 

med näringslivsarbetet i 
Lilla Edets kommun?

– Det är att ha fått vara en 
del i den samhällsutveckling 
som kommunen upplever. 
Det finns en enorm poten-
tial, invånarantalet kommer 
att växa, etableringsförfråg-
ningarna är många och han-
delsutvecklingen kommer 
snart att explodera.

Har du fått tillräckligt 
starkt stöd från kommu-
nens företagare?

– Jag gillar utveckling och 
lever därför ofta efter devi-
sen ”Jag undrade alltid varför 
inte någon gjorde något, tills 
jag insåg att jag var någon 
(Lily Tomlin)”. Jag önskar att 
fler anammar detta tänkvärda 
uttryck så att det kan bli fler 
goda samarbeten i näringsli-
vet, som min efterträdare kan 
förvalta och utveckla.

Vad har du att säga om 
den kommunala organisa-
tionen?

– Här har jag upplevt 
en framåtanda och att man 
gärna jobbar över förvalt-
ningsgränserna med gemen-
samma projekt. Man är 
heller inte främmande att 
samarbeta med andra kom-
muner. Det tycker jag är bra, 
avslutar Helene Evensen.

Näringslivsutvecklaren har sagt upp sig
– Helene Evensen börjar på Svenskt Näringsliv

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Helene Evensen slutar som näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun den sista februari 
nästa år för att istället bli biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv. 

LILLA EDET. En fotbolls-
lirande tjej som älskar 
att sjunga och spela 
gitarr.

Så skulle man enkelt 
kunna beskriva Göta 
älvdalens Lucia 2010.

När det går mot jul 
trivs Rebecka Anders-
son, som firar på tra-
ditionsenligt vis med 
familj och släkt.

När Rebecka Andersson 
fick veta att hon hade blivit 
uttagen i Göta älvdalens 
luciatrupp befann hon sig 
på Tunisien. Beskedet kom 

som en glad överraskning, 
men hon vet fortfarande inte 
vem det var som skickade in 
ansökan.

– Min mamma och 
mormor var med på resan 
och de förnekar att det 
skulle vara någon av dem 
som skickat in ansökan, så 
jag vet inte vem det kan ha 
varit. Strunt samma, säger 
Rebecka som aldrig tvekade 
på att tacka ja.

– Jag tycker att det är 
roligt att sjunga, dessutom 
träffar du en massa kompi-
sar. De flesta kände jag sedan 
tidigare, förklarar Rebecka.

Rebecka Andersson går på 
det estetiska programmet på 
Magnus Åbergsgymnasiet i 
Trollhättan, där det står såväl 
sång som gitarrundervisning 
på schemat.

– Jag spelar helst ballader. 

Det blir lätt så eftersom jag 
föredrar att använda mig av 
akustisk gitarr.

Vad hon vill göra i fram-
tiden vet hon inte ännu, 
men det är inget som tycks 
bekymra henne.

– Vi får se vad det blir, 
säger Rebecka och ler.

Julen är en högtid som 
ligger Rebecka Andersson 
varmt om hjärtat. Julgran är 
ett måste liksom julklappar.

– Det är lika roligt att ge 
klappar som att få. Eftersom 
vi bor så nära skogen brukar 
vi hugga vår egen gran. När 
vi ska klä den är jag alltid 
med.

Vad föredrar du på jul-
bordet?

– Köttbullar och ägg-
halvor.

När julafton infaller 
samlas familj och övrig 
släkt för ett traditionsenligt 
firande. Dock är det inte 
alltid som Rebecka hinner se 
Kalle Anka på tv.

– Jag brukar göra mig i 
ordning vid den tiden och 
springer fram och tillbaka. 
Det viktigaste är att se slutet 
på programmet då det visas 

ett nytt avsnitt.
Vad står överst på årets 

önskelista?
– Pengar eller ett skidkort. 

Den 2 januari är vi några 
kompisar som åker till Sälen. 
Då ska vi bland annat fira 
min födelsedag som infaller 
den 5 januari.

Tänker du avge något 

nyårslöfte?
– Att jag ska sluta äta 

godis på vardagar. Jag vet att 
jag inte kommer att kunna 
hålla det, men det är åtmins-
tone värt ett försök, avslutar 
Rebecka Andersson.

Ljusdrottning som sjunger och spelar gitarr
– Göta älvdalens Lucia ser fram emot julen

GOD JUL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göta älvdalens Lucia 2010, 
Rebecka Andersson.

Årets ljusdrottning kommer från Hjärtum och heter Rebecka 
Andersson.REBECKA ANDERSSON

Ålder: 16.
Bor: Hjärtum.
Familj: Mamma Camilla, pappa 
Robert och storebror Hampus.
Intressen: Fotboll, musik och så 
gillar jag djur.
Studerar: Estetiska program-
met på Magnus Åbergsgymnasiet, 
Trollhättan.
Aktuell: Framröstad till Göta älv-
dalens Lucia 2010. 

          5 SNABBA

Glögg – Julmust
Sill – Köttbullar
Jul – Midsommar
Fest – Hemmakväll
Bonde söker fru – Idol


