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LILLA EDET. Varm i klä-
derna är kanske att ta 
i, men ändå bekant med 
sin nya arbetsgivare 
och dess organisation.

Den 16 maj tillträdde 
Kajsa Jernqvist rollen 
som näringslivsut-
vecklare i Lilla Edets 
kommun.

– Det som är slående 
är det varma välkom-
nandet som jag fått 
och att väldigt många 
personer uttryckt hur 
roligt det är att jobba i 
kommunen, säger Kajsa 
till Alekuriren.

Luckan efter Helene Even-
sen är fylld sedan några 
veckor tillbaka. Återigen är 
det en kvinna som får ansva-
ret för näringslivsfrågorna i 
Lilla Edets kommun. Faktum 

är att företrädaren och Kajsa 
Jernqvist påminner om var-
andra – fyllda av energi och 
lusten att se en utveckling i 
det dagliga arbetet.

– Jag gillar när det händer 
saker. Min förra chef sade till 
mig att jag gillar bäst när jag 
har lite för mycket att göra. 
Så är det nog. Jag älskar att 
jobba, sedan får man ladda 
upp batterierna däremellan.

Kajsa Jernqvist har en lång 
anställning i Tjörns kommun 
bakom sig. Arbetsuppgifter-
na var av varierande karak-
tär. Under den senaste fem-
årsperioden var hon emel-
lertid ansvarig för närings-
livsfrågorna.

– En motsvarande tjänst 
som den jag har påbörjat här. 
Att jag valde att komma till 
Lilla Edet beror på att det är 
en kommun som har framti-
den för sig. Här finns en stark 
vilja och det är saker på gång, 
bostadsbyggnation och inte 
minst den pågående väg- och 
järnvägsutbyggnaden, förkla-
rar Kajsa Jernqvist.

– Jag tilltalas dessutom av 
mindre sammanhang där folk 
känner varandra. Det är väl-
digt påtagligt i Lilla Edet.

Fortfarande är hon runt 
och bekantar sig med folk i 
den egna organisationen och 

med näringslivets represen-
tanter. Det lär ta sin tid. Hon 
har redan varit med och dis-
kuterat framtidens turism, 
besökt LENK (Lilla Edets 
Kvinnliga Nätverk), tagit del 
av Företagscentrums lunch-
träff och fört samtal med ett 
företag som eventuellt tänker 
etablera sig i kommunen.

– Jag har också hunnit 
sätta mig in i arbetet kring 
handelsutvecklingen. Det är 
ett prioriterat område helt 
klart. Att vi får till en utveck-
ling av centrum är jätteviktigt 
för kommunen. Det gäller att 
börja inifrån och gå utåt. Vi 
kommer att ha ett stormöte 
för handelsutvecklingen den 
13 september och vid det till-
fället starta upp arbetsgrup-
per.
På Svenskt Näringslivs ran-
king tappade Lilla Edet tre 
placeringar och är nu nere 
på 232:a plats. Vad bety-
der det?

– Det är naturligtvis inte 
tillfredsställande. Man ska 
dock veta att det förekommer 
nio typer av ranking och det 
finns dessutom en ranking för 
rankingarna. Varje undersök-
ning är unik och ser till olika 
faktorer. Det gäller att väga 
det samlade omdömet. Helt 
klart är att vi har en del som 

vi måste jobba med. I många 
fall tror jag det handlar om 
attityder, hur vi ser på varan-
dras roller, säger Kajsa Jern-
qvist och fortsätter:

– Det är inte bara tjäns-
temän och politiker som ska 
förstå företagarnas situation. 
Det omvända förhållandet får 
vi inte glömma bort i sam-
manhanget. Det finns faktiskt 
en hel del lagar och regler 
som kommunen inte kan på-

verka utan som vi måste för-
hålla oss till.
Vad vill du inte vara utan på 
midsommar?

– Jordgubbar och mina 
vänner.
Vad tänker du göra på se-
mestern?

– Vi har inte så jättestora 
planer ännu. Min särbo fyller 
50 år, då blir det fest på logen. 
Sedan återstår att se vad som 
händer på ledigheten.

Du bor nära havet, är du 
ett sjölejon eller en land-
krabba?

– Landkrabba får jag svara 
då. Fast vi har en träbåt som 
vi försöker vara ute med så 
mycket vi kan. I övrigt är 
jag en friluftsmänniska som 
gärna njuter av vandringsle-
der.

KAJSA JERNQVIST

Ålder: 48.
Bor: Kållekärr.
Familj: Särbo, tre barn.
Intressen: Friluftsliv, umgänge 
med familj och vänner, läsning.
Ser helst på tv: Nyheter.
Drömsemester: Island och Kuba 
är två länder jag vill åka till.

Kajsa Jernqvist är ny näringslivsutvecklar i Lilla Edets kommun.

Kajsa Jernqvist har fått ett varmt välkomnande
– Handelsutvecklingen ett prioriterat arbetsområde
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LILLA EDET. Vindkrafts-
parken på Prässeber-
gen är nu fullt utbyggd.

Åtta verk snurrar och 
tillsammans genererar 
dem 37 400 megawat-
timmar per år.

– Den produktionen 
räcker för att värma 
upp 2 000 villor. Det 
motsvarar nästan 
hälften av kommunens 
villabestånd, säger 
Lars Ivarsbo (C), vice 
ordförande i Leifab och 
tillika styrelseledamot i 
Prässeberg Vind AB.

Precis som i många andra 
kommuner har vindkrafts-
frågan vållat häftiga diskus-
sioner i Lilla Edet. Nu har 
debatten mer eller mindre 
tystnat. Samtidigt kan kom-
muninvånarna konstatera att 
området vid Prässebergen nu 
är komplett med åtta vind-
kraftsverk.

– Vindkraften har varit en 
infekterad fråga, det upple-
ver jag inte att den är längre. 
Nu finns ingen möjlighet 
till utökat vindkraftsbestånd 
av någon större omfattning. 
Jag kan inte annat än att vara 
lite ironisk mot kommunens 
vindbruksplan som är på över 
50 sidor. Den säger att vi ska 
ha vindbruk av mer omfat-
tande karaktär och att det 
skall koncentreras till Präs-
sebergen. När vindbruks-
planen antogs var Prässeber-
gen redan färdigexploate-
rad. Nu finns något enstaka 

område kvar att exploatera, 
som dessutom är belagt med 
sådana restriktioner att vind-
bruk knappast är någon idé, 
sedan inget mer, säger Ivars-
bo och tillägger:

– Faktum är att den svens-
ka vindkraften idag produce-
rar lika mycket energi som 
en svensk kärnkraftsreaktor. 
Varje kilowattimme som pro-
duceras med vindkraft ersät-
ter någonstans i världen lika 
mycket el producerat med 
kol.

Politisk aspekt
– Personligen tycker jag att 
vindkraft är något väldigt po-
sitivt. Det finns naturligtvis 
en politisk aspekt i ett sådant 
uttalande, men jag tycker att 
vi talar väldigt mycket om 
förnyelsebar energi men gör 
väldigt lite. Min uppfattning 
är att Lilla Edets kommun 
hade tålt fler vindkraftsverk. 
Samtidigt vill jag poängte-
ra att man inte ska köra över 
opinionen.

Det första steget till vind-
kraftsutbyggnad i Lilla Edet 
togs 1995. Kommunens 
kanslipersonal var tillsam-
mans med kommunstyrelsen 
på ett vänortsutbyte i Dan-
mark, vindkraftens förlova-
de land.

– Efter det besöket skrev 
Pia Dahlén (C) och Frida 
Spjuth (V) en motion till 
Lilla Edets kommun om att 
man borde satsa på vindkraft. 
Svaret på motionen blev en 
kortfattad och enkel utred-

ning. Högstorpsområdet vid 
avfallsdeponin pekades redan 
då ut att ha det bästa vindlä-
get, berättar Lars Ivarsbo.

Lotsades till Leifab
Tio år senare, 2005, hörde 
Leif Andersson från Sjun-
torp av sig till Lilla Edets 
kommun med en intresse-
förfrågan gällande vindkraft.

– Jag lotsade honom i sys-
temet och till Leifab som 
besatt mark i området. Han 
fick också ta del av den enkla 
vindkraftsutredningen från 
1995, förklarar Ivarsbo.

Detta utgjorde startskot-
tet för vindkraftsutbyggna-
den i Lilla Edet. 2007 var det 
första verket rest och i våras 
hade den åttonde snurran fär-
digställts.

– Det finns tre parker i 
parken. Det är utfärdat en-
skilda tillstånd för verken, 
men det finns ett gemen-
samt ansvar för bland annat 
bullernivån. Fem av verken 
ligger på Leifabs mark och 
resterande tre är fördelade 
på annan markägare. Totalt 
finns det 15 ägare/delägare 
varav Leifab är en av dem. 
Vår andel motsvarar ett halvt 
vindkraftverk som produce-
rar en megawatt. Det i sin 
tur genererar en tredjedel av 
vår egen energiförbrukning, 
säger Leifabs vd Owe Lång.

Totalhöjden på vindkraft-
snurrorna är maximerat till 
150 meter från marken med 
en rotordiameter på 85 meter. 
Investeringsvolymen uppgår 

till 250 miljoner kronor med 
infrastrukturen inräknad.

Ringar på vattnet
– Tillgängligheten till Präs-
sebergen har förbättrats avse-
värt och nu blir det betydligt 
enklare att utöva skogsbruk 
i området och det uppenba-
ras även möjlighet till rekre-
ation. Vindkraftsutbyggna-
den har givit ringar på vatt-
net, säger Lars Ivarsbo.
Har resultat blivit vad ni 
hade förväntat er?

– Verkligen! Prässeber-
gen har mycket bra vind-
förhållanden, det har vi sett 
med facit i hand. Tur var att 

Leif Andersson vågade satsa 
trots det magra underlag som 
fanns. Han banade väg för 
den vindkraftspark som nu är 
i bruk, avslutar Lars Ivarsbo.

Nu snurrar vindkraftsverken på Prässebergen
– Gynnsamma förhållanden ger bra produktion

Owe Lång, vd Leifab, och Lars Ivarsbo, vice ordförande i Leifab, konstaterar att satsningen 
på vindkraft har slagit väl ut.

Vindkraftsparken på Prässe-
bergen är nu fullt utbyggd. 
Parken består av totalt åtta 
vindkraftsverk. 

PÅ PRÄSSEBERGEN
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