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ALE. Nu är det klart. 
Ale kommun får en ny 

näringslivschef i Jan-
nike Åhlgren. 

Rekryteringen har 
varit unik och genom 
näringslivsrådet har 
företagare i Ale fått 
säga sitt.

Hon bedriver idag sin egen 
verksamhet, inom vilken 
hon har varvat uppdrag som 
handlar om att vara med och 
utveckla intressanta tillväxt-
företag samt att arbeta med 
strategiskt affärsutvecklings-
arbete i etablerade företag.

– Just kopplingen mellan 
det offentliga och privata 
intresserar mig.  Intresset 
grundar sig i att jag sedan 
många år arbetat med att 
utveckla näringslivet på 
lokal, regional och natio-
nell nivå, då jag så oerhört 
starkt tror på att det arbetet 
behövs, säger Jannike Åhl-
gren ny näringslivschef i Ale 
kommun.

Rekryteringsannonsen av 
ny näringslivschef till Ale 
kommun lockade över 130 
sökande. När ett urval på fem 
kandidater var klart, var det 
dags för inledande intervjuer. 
Näringslivsrådet, som bilda-
des under 2012, inbjöds till 
att delta. Två kandidater gick 
vidare och det var närings-
livsrådet, det vill säga repre-
sentanter från företagen i 
Ale kommun, som gjorde det 
slutliga valet om vem de ville 
se på posten.

– Mig veterligen har detta 
aldrig hänt förut, att företa-
gen har fått bestämma vem 

kommunen skall anställa. 
Men för oss i Ale kommun 
var det viktigt att företa-
garna i Ale skulle känna sig 
delaktiga och trygga i denna 
rekrytering, säger Erik Lid-
berg, kommunchef i Ale 
kommun.

 – Det känns väldigt roligt 
att Jannike är på plats. Hon 
har redan fått ett härligt 
bemötande. Nu har vi fått 
tillskott av mycket energi, 
både genom näringslivsrådet 
och genom ny näringslivs-
chef. Denna energi ska vi 
använda i vårt arbete framö-
ver, säger Mikael Berglund 

(M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

Näringslivsrådet består 
idag av 18 personer. Tanken 
med näringslivsrådet är att få 
en naturlig koppling mellan 
kommun och näringsliv. Jan-
nike Åhlgren ska nu i sam-
verkan med rådet fortsätta 
att utveckla arbetet med att 
stärka företagsklimatet i Ale 
kommun.

Jannike Åhlgren tillträder 
sin nya tjänst den 3 decem-
ber.
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Jannike Åhlgren presenterades på Förtagarkvällen i Alafors 
i onsdags kväll.

Ny näringslivschef i Ale

Komvux Ale

Nu har webbansökan öppnat!
Det fi nns många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller göra ett nytt yrkesval.
Antingen fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda sig för att stå starkare när
arbetschansen kommer - det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Dags att söka till Komvux nu ! gå in på www.ale.se/komvux och gör din ansökan.

Älvängens centrumhandlare har infört som tradition att 
sista torsdagen i oktober ha nattöppet. På bilden ses 
Helen och Karl Birgander som tog tillfället i akt att köpa 
Foppatoffl or av Johan Parinder på Älvängens Skor. Paret 
Birgander har för övrigt återvänt till Ale efter att ha 
varit bosatta i Göteborg en tid.
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Butiker höll nattöppet

ALAFORS. Näringslivs-
klimatet var nästan i 
botten.

Då bestämde sig Ale 
för att vända blad.

Nytt näringslivsråd 
och ny näringslivschef.

Det andades lite nyordning 
när de 85 deltagarna slog sig 
till bords i Medborgarhuset, 
Alafors. Näringslivsrådet som 
sedan början av året har träffats 
och fört diskussioner med kom-
munledningen klev nu fram på 
allvar. Rådet presenterades och 
en av medlemmarna, Christian 
Kjellberg, Nordisk Rörmärk-
ning AB, fick nöjet att agera 
konferencier.

– Vi är väldigt glada över 
att ha fått den här chansen. 
Nu är det upp till oss att göra 
något bra av det förtroende 
som kommunledningen givit 
oss, sa Kjellberg och läste upp 
näringslivsrådets uppdrag.

I grunden handlar det om 
att hålla en god kommunika-
tion och samverkan mellan 
näringsliv och kommun. Det 
ska ske genom att bidra till att 
aktivt stärka företagsklimatet, 
fungera som remissinstans för 
kommunen, utveckla Ale som 
boende- och verksamhetsplats, 
vara goda ambassadörer för 
Ale samt att vara alla företagare 
företrädare i näringslivsrådet.

– Jag hoppas att företagares 
i Ale tar chansen att använda 
oss, att de ser oss som en ny 
väg in i kommunen, underströk 
Christian Kjellberg som sedan 
presenterade kvällens stora 

föredragshållare.
Företagarna i Ale hade bjudit 

in Buttericks vd Ben Olander 
som i sin tur bjöd åhörarna på 
en resa i det anrika företagets 
hela historia. När han själv var 
26 år tackade pappa för sig och 
plötsligt var Ben mitt i centrum. 
Sedan dess har han drivit före-
taget genom framgångar och 
kriser. Idag finns Buttericks 
på sex platser i Sverige samt i 
Helsingfors och Köpenhamn. 
Företaget är främst inriktat på 
maskerad, fest och skämtar-
tiklar. Som 50-åring gick han 
igenom en livskris och kände 
sig sugen på att testa något nytt. 
Det blev musiken som ledde 
honom upp på vägen igen och 
idag har Ben sju hits på Svensk-
toppen att skryta med. Han gav 
även företagarna i Ale ett smak-
prov.

Kvällens andra föredrag höll 
Harald Eide. En man som full-
komligt älskar förändringar, 
men som enkelt sammanfattar 
sitt budskap med orden:

– It’s all about SAM! Samar-

bete, samverka, samtal, samsyn, 
samtycke, samförstånd med 
mera!

Harald Eide menar att för-
ändringstakten går i en rasande 
takt och att vi inte riktigt förstår 
hur snabbt vi måste agera för 
att hänga med. Han talade om 
radion som behövde 38 år på 
sig för att nå 50 miljoner använ-
dare, att jämföra med teven 
som bara behövde 13 år på sig 
för att nå lika många användare.

– Internet å sin sida behövde 
bara fyra år innan det fanns 50 
miljoner användare, men rik-
tigt sjukt blir det först när vi 
tittar på Facebook. På bara nio 
månader skaffade 100 miljoner 
användare ett Facebook-konto, 
berättar Harald Eide.

Skratten var många och 
stämningen på topp. Det blev 
en företagarkväll helt i företa-
garnas smak. Näringslivsrådet 
hade också äran att presen-
tera Jannike Åhlgren som ny 
näringslivschef i Ale (se separat 
artikel).

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny näring på företagarkväll
– Näringslivsrådet och näringslivschefen presenterades

Ben Olander. Christian Kjellberg.


