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Hellman kliver av efter 30 år

JOHAN REDLUND

Ålder: 37 år.
Yrke: Förvaltningschef hos 
Alebyggen.
Familj: Gift, tre småbarn.
Bor: Hisingen.
Ledaregenskaper: ”En god 
lyssnare som är duktig på 
att sortera informationen 
och vara tydlig när det 
behövs”.
Intressen: ”Barnen tar all 
tid, men jag är väldigt sam-
hällsengagerad”.

Alebyggens ordförande Jarl Karlsson (S) och vice ordförande Sune Rydén meddelade i fredags att 
styrelsen bekräftat att Johan Redlund tar över som vd från och med 1 mars. Lars-Ove Hellman 
tar istället över som fastighetschef. 

– Och ersättaren 

NÖDINGE. Efter 30 år 
som vd på kommunala 
Alebyggen kliver Lars-
Ove Hellman av.

Hans ersättare har 
rekryterats internt.

Förvaltningschef 
Johan Redlund, 37, tar 
över uppdraget 1 mars 
nästa år.

Under mandatperioden 
1982-86 var Lars-Ove Hell-
man styrelseordförande i det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Han brann sär-
skilt för boinflytandet och 
agerade väldigt aktivt. När 
dåvarande vd, Bertil Lund-
gren, meddelade sin avgång 
fick Lars-Ove frågan. Att 
han var engagerad socialde-
mokrat var inget hinder och 
oppositionen har varken då 
eller senare haft några syn-
punkter.

– Tvärtom så har vi all-
tid varit väldigt överens i 
Alebyggens styrelse. Det 
politiska styret har inte på-

verkat mina möjligheter att 
driva bolaget framåt. När 
du kliver in i styrelserummet 
har ledamöterna låtit parti-
beteckningen hänga kvar på 
jackan. Här tar vi de beslut 
som är bäst för bolaget och 
den inställningen har alltid 
fungerat, säger Lars-Ove 
Hellman.

Han har fått vara med om 
stora förändringar och ut-
maningarna avlöste ett tag 
varandra. När han tillträdde 
1986 handlade det mesta om 
expansion och tillväxt. Ale-
byggen ökade fram till 1993 
sitt bostadsbestånd med 
50%.

Ingen bostadskö
– Jag kommer särskilt ihåg 
satsningen på 28 nya lägen-
heter på Lövåsvägen i Ala-
fors. På den tiden fanns det 
ingen bostadskö och många 
ifrågasatte bygget. Jag men-
ade att skälet till att det sak-
nades bostadskö i Alafors 
var att det inte fanns några 
lägenheter att köa till. Det 
blev succé och många av de 
som flyttade in bor fortfa-
rande kvar, berättar Hell-

man.
Mer oroligt och nervöst 

blev det under mitten av 
90-talet när räntorna ske-
nade och dåvarande finans-
minister Göran Persson 
bestämde sig för att städa i 
statens finanser. Kraftigt för-
ändrade räntebidrag var inte 
till Alebyggens fördel.

– 1998 fick bolaget en er-
inran från revisorerna och 
många menade att vi skulle 
kasta in handduken. Under-
hållet blev eftersatt och vi 
tvingades se över alla våra 
kostnader. Det var en tuff 
tid, minns Hellman.

1989 hade Alebyggen 
bildat Ale Exploatering till-
sammans med PEAB. Syftet 
var att öka attraktionskraften 
i Nödinge. Idén om Ale Torg 
föddes.

– Vi hade stora hyresför-
luster på Klöverstigen. Lä-
genheterna gick inte att hyra 
ut. Genom att förändra bild-
en av Nödinge och självklart 
tillföra en del värden ansåg 
vi att Ale Torg kunde gå plus 
minus noll. Bidrog det bara 
till att våra hyresförluster 

minskade så var det en plus-
affär, berättar Hellman om 
strategin.

De första åren var tuffa för 
det nya centrumet. Utlands-
lån tog hårt på lönsamheten. 
Dessutom började tankarna 
om Alebyggen verkligen var 
rätt ägare till ett köpcentrum 
att värka.

– Det är en sak att hyra ut 
lägenheter, något helt annat 
att ägna sig åt kommersiella 
fastigheter. Det kräver en 
aktiv centrumledning och vi 
ansåg att Ale Torg skulle må 
bättre av en ägare med rätt 
kompetens, säger han.

Få besvikelser
På frågor om besvikelser och 
motgångar dröjer Lars-Ove 
Hellman med svaren.

– Det har inte varit så 
många. I styrelsen har vi all-
tid haft en enig syn. Under 
mina 30 år har vi bara haft en 
votering. Annars har vi varit 
helt överens. Det är nog rätt 
unikt, men visst var det trå-
kigt att vi inte kom vidare 
med utbyggnadsetappen Ale 
Torg norra. Då hade vi haft 

både kommunhus och ICA 
Maxi på plats idag, samtidigt 
hade det varit ett stort risk-
tagande.

Bland enskilt viktiga be-
slut lyfter han istället köpet 
av det gamla cementgjuteriet 
i Älvängen. Det var tänkt 
som ett strategiskt mark-
köp för att utveckla Älväng-
en centrum, men användes 
senare som en lösning för 
Gustafssons Åkeri när rese-
centrum skulle byggas.

– Det avgjorde en lång 
tvist mellan kommunen och 
företaget, säger Hellman.

Hjärtinfarkt
2011 opererades han för en 
tarmtumör och då kom tan-
karna att börja trappa ned. 
I våras drabbades han av en 
lindrig hjärtinfarkt och det 
blev avgörande.

Problemet är att fler nyck-
elpersoner är på väg att läm-
na Alebyggen. Sven Bur-
gren går i pension i mars.

– För att slippa rekryte-
ra både en ny fastighetschef 
och vd hittade vi en spän-
nande intern lösning. Lars-
Ove med sin långa erfaren-
het är som klippt för rollen 
att driva våra kommande 
byggprojekt och när Johan 
(Redlund) dessutom svarade 
positivt på vår förfrågan om 
vd-jobbet kände vi oss väl-
digt nöjda, säger ordförande 
Jarl Karlsson (S). 

Att den tidigare verkstäl-
lande direktören kommer 
att finnas kvar när den nye 
tar vid ser ingen som något 
bekymmer.

– Det är naturligtvis nå-
got vi har pratat mycket om, 
men vi har kommit överens 
om tagen, säger vice ordfö-
rande Sune Rydén (KD).

Johan Redlund räds inte 
uppdraget och ser fram mot 
att fortsätta arbetet med att 
skapa hemlängtan i Ale.

– Som vd har du det yt-
tersta ansvaret, men vi är 
ett helt lag som jobbar till-
sammans. Jag behöver inte 
vara bäst på allt. Vi har en 
otroligt spännande tid fram-
för oss med förtätning i Nö-
dinge, nyproduktion och 
renovering i Nol samt 75 
nya lägenheter på Änggatan 
i Älvängen.

Johan Redlund tillträder 
tjänsten 1 mars 2016.
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