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– Jag har jobbat i kommunen 
sedan 2004 och faktum är att 
jag inte har varit på någon 
annan arbetsplats under så 
lång tid. Jag har trivts och 
trivs väldigt bra, men nu var 
det dags att gå vidare.

Du byter kommun, men 
inte titel?

– Det stämmer. Jag ska 
bli kommunchef på Tjörn, 
så jag kommer fortfarande 
att tjänstgöra inom närregi-
onen. Det blir en nytändning 
för mig och säkert för Lilla 
Edets kommun också.

När du ser tillbaka på 
åren i Lilla Edet, vad minns 
du?

– Det har hänt så oerhört 

mycket. Samhället har ut-
vecklats liksom den interna 
organisationen. Vi har mo-
derniserat förvaltningarna 
och organiserat oss för att 
kunna möta framtiden på ett 
bättre sätt. Infrastruktur och 
planering har präglat vårt 
arbete under många år. Jag är 
glad över att vi äntligen fått 
till centrumhuset, det byggs 
många nya lägenheter, de-
taljplanen för Lödöse är klar 
och stationen är på plats. 

Vilka utmaningar väntar 
på Tjörn?

– Där är va-frågan aktu-
ell, det gäller inte minst på 
öarna. Sedan behöver infra-
strukturen förbättras då det 

är många som pendlar och 
som därför är i behov av goda 
kommunikationer. En annan 
utmaning är att Tjörns invå-
narantal går från normalt 
15 000 till 50 000 på 
sommaren.

När börjar du ditt nya 
jobb?

– Den 1 mars nästa år.
Till sist, vad önskar du 

dig i julklapp?
– En Gibsongitarr eller 

att GAIS kan undvika att gå 
i konkurs.

…Johan Fritz, kommunchef i Lilla Edet.

Varför slutar du?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

För mer information
 www.alvangenshudochfriskvard.se

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig självSom vanligt har vi extra bra julpriser på de populäraste behandlingarna. Välkommen till ett härligt 2013

Madonna-
behandling
Oxygenmaskinen från 
Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar 
effekt och verkan. 

Ord pris 995 kr

850:-

SPA-behandling
Julklassikern!

• Helkroppspeeling 

• Massagebad där vi samtidigt 
  bjuder på något gott att förtära

• Helkroppsmassage 

• Ansiktsmask och dagkräm 120 min.

Ord pris 895 kr
845:-

Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2013.

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

Klassisk
ansiktsbehandling
• Rengöring 
• Peeling ’
• Portömning

• Brynplock
• Avslappnande massage  
• Samt mask och dagkräm

75 min.

475:-
Ord pris 525 kr

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

Laserbehandlingar
 Mot smärta i leder muskler och nerver.

Öronakupunktur 
med laser

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud

• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt

• Reducerar fina linjer

• Uppstramande

• Reducerar rodnad (erytem)

Öppettider:
Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14

0520-66 00 05

Gilla oss på facebook och ta del 
av nyheter och erbjudanden, 
sök på ”Studio Rubb & Stubb”

40% rabatt
Just nu har vi upp till 40% på 
produkter från Schwarzkopf

Julklapp!
Handla produkter hos oss i 

december och få en julklapp.
Gäller så långt lagret räcker

Erbjudanden varje dag
Se alla våra fantastiska 
erbjudanden i vår julkalender på
www.studiorubbostubb.se.
Nya erbjudanden varje dag!
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