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Ove Thörnkvist är uppvuxen i Var-
gön. Nu är han kommundirektör i 
Vänersborg. Där emellan har han 
jobbat som kapten i Kashmir.
- Jag vill att vi inom kommunen ska 
bidra till att vänersborgarna kan kän-
na stolthet över sin stad, säger Ove.

En röd tråd genom Oves liv är ledarskapet. 
Han var lagkapten i fotbollen och elevordfö-
rande på gymnasiet. Därefter närde han en 
dröm om läraryrket.

- Jag har alltid gillat att jobba med barn 
och ungdomar. När man får dem med sig, ser 
glimten i ögat när förståelsen sjunker in, det 
är det bästa som finns.

Brokig karriär
Men av olika skäl blev han reservofficer till 
att börja med. Efter en vända som FN-soldat 
på Cypern kom han hem för att läsa på Lärar-
högskolan i Umeå. Första jobbet som lärare 
blev inom vuxenutbildningen i Uddevalla 
därefter halkade han åter in i försvaret som 
befäl på  I 17 i Uddevalla. När regementet se-
dan lades ner fick han uppdraget av Arbets-
marknadsverket att omställa officerare ut i 
civil tjänst.

- Sedan bar det av ut i världen igen. Nu på 
internationellt uppdrag längs stilleståndslin-
jen i Kashmir.

In i skolvärlden
Väl hemma därifrån förenade Ove ledarska-
pet med skolvärlden. Först som rektor på Ka-
rolinerskolan i Dals Rostock, via skolchefs-
uppdrag i Trollhättan och Herrljunga till att i 

Ove fann drömjobbet på hemmaplan

Ove Thörnkvist, kommundirektör sedan ett halvår i Vänersborg. Mustaschen, liksom hans fru 
Eva-Lee, har följt Ove i livet sedan tonåren i Vargön. 

skamfilat efter det senaste årets turer med 
Arenan. Hur ska de positiva associationerna 
åter fylla Vänersborgs varumärke?

- Det pågår dagligen ett fantastiskt arbete i 
kommunen. Det ska vi lyfta upp. Vi är fram-
gångsrika Vänersborg vid Vänerns sydspets. 
Det ska vara gott att bo och leva här. Det ska 
vi inom kommunen i allra högsta grad bidra 
till och därmed öka förtroendet för vår orga-
nisation. Så småningom kan vi nog glädjas åt 
Arena Vänersborg också.

Skratt är viktigt
Hur viktigt är det att ha roligt på jobbet?

- Ett avväpnande skratt är alltid bättre än 
att gå i clinch – det kan rädda många måna-
ders arbete. När jag var i Kashmir så sköt 
pakistanska och indiska styrkor på varandra 
hela tiden. Alltid med samma argument: De 
andra började. En dag sa jag till en indisk of-
ficer ”Kan ni inte sluta skjuta tillbaka?”. Han 
tittade strängt på mig och sa: ”Du är ung och 
enbart kapten, men du har en rasande grann 
mustasch.” Sedan kunde vi börja förhandla.

Du räds inte att det blåser snålt på din po-
sition?

- Jag har varit i hetluften förr. Här skjuter 
de i alla fall inte på mig, ler Ove.

sju år vara skolchef i Kungälv. 
- Egentligen hade jag tänkt att jag nu skulle 

arbeta som konsult på deltid och övrig tid 
stötta min son Oscar som är duktig i tennis, 
men så ringde min mamma i Vargön och sa 
att kommundirektörsjobbet i Vänersborg var 
utlyst. Det var en dröm att få leda en större or-
ganisation, när det dessutom var i min gamla 
hemkommun kunde jag inte låta bli att söka 
tjänsten.

God stämning på jobbet
Medarbetare vittnar om Ove som en tydlig 
och glad ledare som gärna bjuder på sig själv.

- Jag tror att jag är bra på att inte krångla till 
saker, har lätt för att trivas i nya organisatio-
ner och fokuserar gärna på resultat. Men för 
att utveckla verksamheten måste vi skapa en 
plattform – förtroende, tillit och samverkan 
- där alla goda krafter hos mina 3200 medar-
betare drar åt samma håll och där vi tror på 
det vi gör. 

Ove är som kommundirektör yttersta ar-
betsledaren i kommunen, men han ser upp-
draget i vidare bemärkelse. 

- Jag tror det är viktigt att jag jobbar ut-
åtriktat med symboliska handlingar. Jag är 
inte rädd för att sticka ut eller synas i olika 
sammanhang. Har vi antagit en vision ska vi 
fråga oss hur vi kommer dit. Hur svårt kan det 
vara? Jag vill bidra till ett positivt klimat. Det 
är också viktigt att skapa nätverk inom kom-
munen såväl som i regionen.

Stärkt varumärke
Även om det här är Vänersborgs Visions-
tidning så ska det erkännas att ryktet är lite 

Familjeföretaget KPL Åkeri & 
Grävtjänst AB har verkat inom 
transporter och anläggnings-
arbeten sedan 50-talet.

KPL Åkeri & Grävtjänst AB utför alla slags 
gräv-, schakt- och anläggningsarbeten åt så-
väl kommuner, företag som privatpersoner. 
Företaget erbjuder även snöröjning, sand-
ning, sopning, jordsortering, stubbfräsning, 
vägkantsklippning och knackning av betong.

Snart 60 år
Idag ägs företaget, med tre anställda, av far 
och son Kent och Peter Larsson. Bokföringen 
håller Peters fru i. Det var Peters farfar Rolf 
som startade firman 1953.

- Han började med en lastbil och körde 
framför allt åt Vänersborgs kommun, berät-
tar Kent.

Breddar motorvägen
Även idag är kommunens Gatuenhet en stor 
uppdragsgivare för företaget. En annan är 
NCC.

Pålitlig partner sedan 1953

Peter och Kent Larsson driver KPL Åkeri & Grävtjänst AB utifrån de egna lokalerna på Torpa 
i Vänersborg.

Tel: 0521-71 15 00
Svetsaregatan 6 B

kontakt@kplakeri.se  •  www.kplakeri.se

- För NCC medverkar vi till att bredda mo-
torvägen i Trollhättan just nu. Vi gör även 
mycket uppdrag, som att förbereda för hus-
grunder och plattläggningar, för NCC i Bo-
huslän, säger Peter.

Delägare i Centralen
KPL är delägare i Centralen (Lastbilscentra-
len Tvåstad) där man har två fordon – en last-
växlare och en distributionsbil. Den senare 
går dagliga turer från Vänersborg och upp 
längs västkusten.

ANNONS


