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ALE. Ale kommun har anställt en ny 
näringslivschef.

I veckan stod det klart att Pia 
Areblad, initiativtagare, utvecklare 
och drivkraft i TILLT, blir den som ska 
fortsätta att utveckla företagsklima-
tet i Ale. 

Återigen spelade näringslivsrådet en 
avgörande roll i rekryteringen. 

Arbetet med att hitta en ny näringslivschef 
till Ale kommun, efter Jannike Åhlgren, har 
varit en tuff process och stor utmaning för 
näringslivsrådet. Konkurrensen var stenhård 
ända in på slutet, då det fanns fl era oerhört 
kompetenta kandidater som skulle kunna 
göra ett bra arbete.

– Näringslivsrådet beaktade vikten av po-
sitionen i vilken Ale kommun befi nner sig i 
idag, efter de senaste årens fantastiska resa. 
Detta i kombination med vad vi ser behöver 
göras de kommande åren gjorde att valet 
föll på Pia, säger Stefan Brandt, ordföran-
de i näringslivsrådet. Vi bedömer att Pia har 
både den kompetens och det nätverk som på 
bästa sätt kan sätta Ale på kartan än mer, vil-
ket innebär förmågan att hantera såväl loka-
la som nationella och globala frågor i vilket 
kommunen kommer beröras och utvecklas 
inom. Näringslivsrådet var eniga i beslutet 

och uttrycker vår uppskattning för det goda 
samarbetet som varit med kommunledning 
och politiker i rekryteringsprocessen.

I årets ranking av företagsklimatet i Sve-
riges kommuner blev Ale, genom att klätt-
ra 102 placeringar, återigen årets klättrare i 
Västra Götalandsregionen och hamnade på 
en hedrande 61 plats totalt. Detta framgick 
av Svenskt Näringslivs ranking av företags-
klimatet i landets alla 290 kommuner.

– Jag har med stort intresse följt Ales ut-
veckling de senaste åren. Utifrån det enga-
gemang som fi nns i det lokala näringslivet 
och med de nya kommunikationsmöjligheter 
som slutförts tror jag det fi nns stor potential 
till nyetablering och expansion i området, sä-
ger Pia Areblad, tillträdande näringslivschef 
i Ale. Arbetet med att bygga upp TILLT har 
gett mig ett stort nätverk inom näringsliv, 
politik och offentlig sektor i Västsverige. Att 
i det läge som Ale är i nu få bidra med min 
kompetens och ta Ale till nästa nivå är myck-
et stimulerande.

Pia tillträder sin tjänst den 18 augusti.

Pia Areblad tar över efter Jannike Åhlgren 

PIA AREBLAD

Ålder: 47 år

Familj: Man, två barn

Bor: Örgryte

Intressen: Yoga

TILLIT

Verksamheten har i uppdrag av Västra Göta-

landsregionen att stimulera korsbefruktningar 

mellan näringsliv och kultur för ökad innova-

tionskraft. Från 2001 till 2010 tolvdubblades 

omsättningen och TILLTs arbetssätt har under 

denna period översatts till 21 språk.

Pia Areblad tillträder tjänsten som näringslivs-
chef i Ale i augusti.
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DAGS ATT  
TECKNA NYTT 
ELAVTAL?
Köp El till Inköpspris  
för 49 kr/mån

Priset gäller för alla kunder som  
förbrukar upp tom 30 000 kWh/år. 

Teckna avtal på vår hemsida www.aleel.se/elavtal  

eller kontakta oss på kundservice på 0303- 33 24 00  

så hjälper vi dig!

Vi önskar alla en glad sommar!

www.aleel.se

Vi har fyllt på inför 
sommaren

ROS

Just nu extra bra priser!

39kr
ord. pris 69kr

FLERA ERBJUDANDE I BUTIKEN

kr
ord. pris 95kr

MÅRBACKA 
PELARGON

kr
ord. pris59kr


