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NÖDINGE. Energisk och 
målmedveten.

Ale kommuns nya 
näringslivschef vet vad 
hon vill.

– Jag lever efter mot-
tot att allt är möjligt, 
säger Pia Areblad till 
lokaltidningen.

Pia Areblad tillträdde sin 
tjänst som näringslivschef 
den 18 augusti. Kort skulle 
man kunna säga att Ale kom-
mun fått en dansande, sam-
hällsengagerad statsvetare i 
sin organisation som älskar 
nätverkande.

– Jag är otålig, drivande 
och intensiv. Jag ser mig själv 
som en möjliggörare som 
också är väldigt resultatin-
riktad.

Pia Areblad är utbildad på 
Danshögskolan i Stockholm, 
var med och byggde upp 
verksamheten kring dans på 
Lilla Akademin.

– Sedan 1996, när jag fi ck 
mitt andra barn, har jag inte 
kunnat dansa.

TILLT
Under 14 år har Pia Areblad 
byggt upp organisationen 
TILLT vars vision är ett kre-
ativt samhälle där konsten 
bidrar till mänsklig tillväxt.

– Min tes som jag drivit 
sedan tidigt 2000-tal var att 
företag som kört fast i sitt 
tänkande borde kunna an-
vända konstnärer för att hitta 
nya lösningar och lära sig av 
dem att tänka utanför boxen. 
Denna företagsidé ledde till 
att jag byggde upp en verk-
samhet som gick från två till 
17 anställda på tio år och 
12-dubblade omsättningen.

2010 lämnade hon vd-rol-
len på TILLT och började 

exportera idén till hela Eu-
ropa.

– Samtidigt hade jag en 
längtan om att få komma in 
i en större organisation, att 
få byta perspektiv. Närings-
livschef var ett jobb jag var 
nyfi ken på.

Kreativ katalysator
I början av 2013 träffade 
hon Ale kommuns dåvaran-
de näringslivschef, Jannike 
Åhlgren, i samband med 
Business Region Göteborgs 
årliga konferens. Pia var där 
som en av talarna. Ett av re-
sultaten av mötet med Jan-
nike blev att Henrik Wall-
gren, konstnär, musiker och 
debattör, kom till Ale kom-
mun som kreativ katalysator 
under 18 månader. När Jan-
nike sedan bestämde sig för 
att sluta sökte Pia Areblad 
tjänsten.

– Det var en mycket för-
troendeskapande rekryte-
ringsprocess. Samtidigt vet 
jag att jag tänkte: Vågar de ta 
en profi l som mig?

Hur ser du på dig själv i 
din yrkesroll?

– Jag är ingen byråkrat 
eller pappersvändare. Jag är 
en entreprenör som vill göra 
skillnad. Jag vill få företag att 
växa och att utvecklas. För 
att få resultat måste vi våga. 
Det i sin tur kommer inne-
bära att vi gör misstag på vä-
gen, annars har vi inte vågat. 
Vi ska ha en framåtblick, ha 
mod och kaxighet att vilja gå 

utanför komfortzonen.
Ditt första intryck av 

Ale kommun?
– Det fi nns ett driv. Jag 

såg hur Ale kommun svara-
de upp på Jannike Åhlgrens 
tankar. Ale syns i media, är 
på hugget och står inte stilla 
som en del andra kommuner 
kan göra.

I fjolårets undersökning 
av det lokala näringslivs-
klimatet blev Ale ”Årets 
raket”. Vad är nyckeln för 
att raketen ska fortsätta 
stiga?

– Stadsplaneringen i tät-
orterna måste vi få ordning 
på. Sedan gäller det också att 
få igång nyföretagandet.

Vad gör arbetet som 
näringslivschef så stimu-
lerande?

– Jag har nog besökt tusen 
företag under de senaste tio 
åren. Varje människa som 
står bakom ett företag är 
unik. Jag är outtröttlig när 
det gäller möjligheten att få 
träffa nya människor, allti-
från plåtslagare till en un-
dersköterska. Just mötet med 
människor är det som gör 
detta jobbet så spännande 
och hur jag kan få företagar-
na att stimuleras ännu mera.

Har du satt upp något 
konkret mål?

– Ja, att jag under nästa 
år ska träffa fyra stora före-
tag som är intresserade av 
att etablera i Ale. En annan 
sak är att få fl er småföretag 
i denna avlånga kommun att 
sammanföras, att det blir fl er 
affärer inom kommunen. 
Det handlar om att skapa 
nätverkstillfällen, exempel-
vis speeddejting i form av 
visitkortsmässor, avslutar Pia 
Areblad.

JONAS ANDERSSON

Pia Areblad tillträdde rollen som näringslivschef i Ale kommun den 18 augusti.

PIA AREBLAD

Ålder: 48.

Bor: Göteborg.

Familj: Man och två barn, en 

dotter på 23 år och en son 

på 17.

Intressen: Yoga, segling, 

resor, arrangera fester.

Motto i livet: ”Allt är möjligt”.

– Allt är möjligt för Pia Areblad 

Näringslivschef
full av energi

FEM SNABBA

Svampplockning – Gymmet
Skaldjur – Grillat

Bil – Pendeltåg

Alperna – Sandstranden
Let´s Dance – På spåret
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JACK&JONES DAGAR

KÖP 1 PAR 
JEANS…

GÄLLER ENDAST JACK & JONES

…FÅ T-SHIRT
PÅ KÖPET!

ALLA JACKOR
RABATT
100 – 300 KR

HERR & DAM

JACKDAGAR

ÄLVÄNGEN  0303-74 60 12 

PÅ TRÖJOR OCH SWEATSHIRTS 
FRÅN
OCH

100 KR RABATT


