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LILLA EDET. 54 år i 
branschen har resulte-
rat i lika många skivor.

På onsdag släpper 
Streaplers sin nya 
platta – ”I alla väder”.

– Vår publik kom-
mer att känna igen det 
karaktäristiska Streap-
lerssoundet, men sam-
tidigt har vi en del låtar 
där vi tar ut svängarna, 
säger trummisen och 
tillika sångaren Kjetil 
Granli.

Det är i Kjetil Granlis hem-
trakter som fotograferingen 
ägt rum och reklamvideon 
till den nya skivan spelats in. 
Den numera nedlagda kar-
tongfabriken på Ström har 
med ett antal uttjänta maski-
ner fått utgöra rekvisita för 
Streaplers omslag och pro-
motionsmaterial.

– Vi ville hitta något nytt 
och lite udda ställe att vara 
på. Vi fastnade för Inland 
som erbjöd en väldigt fräck, 
annorlunda och historisk 
miljö. Samtidigt som det 
kändes konstigt, ja nästan lite 
läskigt att vara där, så tycker 
vi att platsen sänder ut ett 
budskap. Vad som än händer 
så står Streaplers pall.

Har du någon personlig 
koppling till Inland?

– Nej, inte mer än att jag 
har vänner och bekanta som 
har jobbat där. Det var ett 
tungt slag för kommunen då 
Inlands kartongfabrik slog 
igen och många människor 
drabbades. 

Kjetil Granli tar emot i 
huset hemma vid Ekaråsen. 
Det är något av lugnet före 
stormen. Förutom skivre-
leasen på onsdag väntar 
spelningar i stort sett varje 
dag för Streaplers en tid 
framöver. Om en vecka, på 
valborgsmässoafton, är det 
traditionsenlig utomhuspre-
miär på Lane Loge.

– Det utgör startskot-
tet för en intensiv vår- och 
sommarperiod. Vi brukar 
ha ungefär 1 200 personer 
på premiären på Lane Loge 
vilket är fantastiskt.

Spännande
Det är med spänd förväntan 
som Kjetil och hans kolle-
gor inväntar responsen på 
nya skivan. Ett fåtal låtar har 
redan ”provspelats” ute på 
landets dansbanor, men av 
de 14 spår som finns på plat-
tan är det mycket nytt som 
väntar skivköparna.

– Vi har valt att spela in 
skivan så nära releasen som 
möjligt. Det gör det hela mer 
spännande och intressant.

Den förra plattan, ”På 

egna vägar”, togs emot med 
öppna armar av publiken 
och har sålt i närmare 17 000 
exemplar.

– Vi är väldigt nöjda med 
den siffran med tanke på att 
det inte alls säljs lika många 
skivor nu som det gjorde förr. 
Gränsen för att få en guld-
skiva ligger på 20 000 sålda 
exemplar och det siktar vi på 
att nå med ”I alla väder”.

Är det inte lätt att drabbas 
av prestationsångest då 
förväntningarna hela tiden 
skruvas upp?

– Det är väl tidspressen 
som framkallar den största 
ångesten i så fall. Eftersom 
jag låg nedbäddad i lung-
inflammation i tio dagar i 
januari så gick vi miste om 
värdefull inspelningstid. 
Någon prestationsångest kan 
jag inte säga att vi har. Vi för-
söker hela tiden förbättra oss 
och flytta fram positionerna, 

inte bara när det gäller musi-
ken utan även skivomslag, 
reklammaterial och annat.

Vad gör ”I alla väder” så 
bra?

– Variationen! Våra 
trogna fans kommer defini-
tivt att känna igen sig, stuket 
är bekant och vi har låtar som 
visar respekt för historien. 
Samtidigt tycker jag att plat-
tan visar på en framåtanda 
och ett nytänk. 

Ni är tillsammans med 
Lasse Stefanz Sveriges 
överlägset populäraste 
dansband. Vad utgör fram-
gångsreceptet?

– Det är ett genuint och 
hårt arbete. Framförallt 
handlar det om att göra ett 
väldigt bra jobb när vi är ute 
och spelar och möter vår 
publik. Det gäller att vårda 
varumärket Streaplers, att 
folk känner sig trygga i det 
vi gör.

Någon semester i 
sommar är inte att tänka 
på?

– Nej, det blir en hysterisk 
sommar i år också. Fast vi 
klagar inte, det är en ynnest 
att få turnera runt i landet 

och göra det vi tycker är 
allra roligast, avslutar Kjetil 
Granli.

Lilla Edets kommun tog 
hjälp av ett rekryteringsbo-
lag för att finna en efterträ-
dare till Johan Fritz, som gått 
vidare till Tjörns kommun. 

Fyra kandidater togs fram.
– Vi intervjuade dem och 

gick sedan vidare i proces-
sen med tre av dem, samlade 
på oss referenser. Vi hittade 

dock inte den extra kom-
petens som eftersöktes till 
kommunledningen. Vi var 
inte beredda att anställa en 
kommunchef bara för sakens 
skull. Vi fann helt enkelt inte 
den rätta personen, säger 
Ingemar Ottosson.

Lena Palm, som är kansli-
chef, får nu dubbla yrkesrol-
ler en tid framöver. Tanken 
är dock att en del av hennes 
arbetsuppgifter ska fördelas 
ut på övriga inom kansliav-

delningen.
– Det finns ingen som 

klarar av att rodda två tjäns-
ter, naturligtvis ska hon 
bli avlastad, säger Ingemar 
Ottosson som hyser stort 
förtroende för Lena Palm i 
rollen som kommunchef.

– Hon känner till orga-
nisationen och vet vad som 
krävs.
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Lena Palm kvar som kommunchef
LILLA EDET. Lena Palm är tillförordnad kommun-
chef sedan Johan Fritz lämnade posten den 1 
mars.

Hon blir kvar i den rollen ytterligare ett tag till.
– Vi kommer föreslå kommunstyrelsen att Lena 

får ett fast förordnande fram till nästa mandatpe-
riod, säger kommunalrådet Ingemar Ottosson (S).
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– Ny platta som tar 
ut svängarna

Streaplers håller i alla väder

Nu på onsdag släpper Streaplers sin nya skiva ”I alla väder”. Omslagsfotot är taget i Inlands nedlagda kartongfabrik. Från 
vänster: Håkan Liljeblad, Kjetil Granli, Henrik Uhlin, Kenny Samuelsson och Anders Larsson.

Streaplers sångare och trumslagare, Kjetil Granli, bor i Lilla 
Edet och tyckte att miljön på Inlands kartongfabrik passade 
utmärkt när bilderna och reklamvideon för den nya skivan 
skulle produceras.
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