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Tel: 0303-74 66 90
Vi hälsar vår nye medarbetare

Percy Rhodén välkommen!

Vi inviger vårt nya kontor på Postvägen i Älvängen!

Missa inte vårt fantastiska erbjudande
i samband med invigningen!

Håll utkik efter våra annonser!

Fredag 2 februari kl 9-18 och lördag 3:e februari kl 10-14
Då är ni hjärtligt välkomna! Vi bjuder på kaffe och tårta!

www.axelssonsfast.se

Linda Johansson Hans Götestam Percy Rhodén

Vid Luciakommiténs dragning i årets 
Lucialotteri har följande lottnummer 
utfallit med vinst i form av present-
kort: 

1:a vinst, Klädkällaren Lott nr 737

2.a vinst, KB Rör Lott nr 60

3:e vinst, Manufakturen Lott nr 188

4:e vinst, Ale Radio & TV Lott nr 243

5:e vinst, Beijer Bygg Lott nr 696

6:e vinst, Sportringen Lott nr 962

7:e vinst, Blomsterriket Lott nr 295

8:e vinst, Ale Elcomfort Lott nr 478

9:e vinst, Älvängens Skor Lott nr 428

10:e vinst, Salong Trasten Lott nr 877

11:e vinst, Shell Nol Lott nr 671

12:e vinst, Utby Maskin Lott nr 300

Dragningslista

ÄLVÄNGEN. Nolambulansen 
i Älvängen har växt.

Sedan 1 december 
basar det privata ambu-
lansföretaget även över 
Stenungsund och Tjörn.

Det nya avtalet spänner 
över fyra år med möjlighet 
till två års förlängning.

Den senaste upphandlingen 
för ambulanssjukvård som ny-
ligen avslutats omfattade Ale, 
Stenungsund och Tjörn. Det var 
första gången som Ale ingick i en 
större upphandling och oron var 
påtaglig hos det lilla privata ambu-
lansföretaget i Älvängen.

– Ja, det är alltid nervöst, man 
vet aldrig hur de stora drakar-
na räknar. Men vi visste att vi låg 
bra till eftersom vi är tre deläga-
re som alla är aktiva. Det gör att 
vi får en minimal administrativ 
kostnad och det gjorde oss även 
denna gång mycket konkurrrens-
kraftiga, säger Nolambulansens 
Stefan Andersson.

Upphandlingen blev en fram-
gång och Nolambulansen fick i 
december överta de privata am-
bulansstationerna i Stenungsund 
och på Tjörn.

– Övertagandet gick väldigt 
smärtfritt. Den tidigare ägaren, 
Westambulans, var väldigt till-
mötesgående och vi övertog sta-
tionerna med ambulanser i befint-
ligt skick. Westambulans basar nu 
över Lysekil, Hallinder, Sotenäs 
och Kungshamn så de blev inte 
lottlösa, säger Peter Jigfelt som 

tillsammans med Stefan Anders-
son och John Pedersen äger Am-
bulanssjukvården Nol AB.

För personalens del innebar 
ägarbytet inga formella föränd-
ringar, men redan nästa vecka får 
Stenungsundspersonalen kliva in 
i en ny ambulans. Tack vare goda 
kontakter har Nolambulansen 
kommit över en helt ny Merce-
desambulans.

– Utan Stefans kontakter hade 
det inte varit möjligt. Kvalitets-
kraven på ambulanserna är inte 
så stora i upphandlingen, utan 
där utgår man från den billigast 
tillgängliga på marknaden, säger 
John Pedersen.

Stationernas storlek är likvär-

diga, sju anställda på varje ställe, 
men samtliga delägare jobbar kvar 
i Ale.

– Det är möjligt tack vare ruti-
nerad och mycket kompetent per-
sonal. Stationerna på Tjörn och i 
Stenungsund är helt självgående, 
berättar Peter Jigfelt.

Kraven på de privata ambu-
lansföretagen har hårdnat. Verk-
samheten ska drivas billigare och 
med bättre kvalitet. Inom fyra år 
ska certifieringen ISO 9000 vara 
genomförd. Sedan tidigare gäller 
också att varje ambulans ska ha en 
sjuksköterska ombord, vilket har 
medfört att många ambulanssjuk-
vårdare har fått vidareutbilda sig. 
I framtiden ska sjuksköterskorna 

också vara specialistutbildade.
– Dessutom tenderar upphand-

lingarna att omfatta allt större om-
råden. Om fyra år är det möjligt 
att vi får räkna på hela NU-sjuk-
vården. De ekonomiska garantier-
na som då kommer att ställas kan 
de små ambulansföretagen aldrig 
visa, vilket medför att endast de 
stora aktörerna kommer att finnas 
kvar. Med andra ord har vi gått 
från ett statligt monopol till ett 
annat, säger John Pedersen.

Sjunger möjligen Nolambu-
lansen på sista versen?

Nolambulansen även utanför Ale
– Nu ingår också Tjörn och Stenungsund i verksamheten

Stefan Andersson, John Pedersen och Peter Jigfelt tog hem upphandlingen av ambulanssjukvården i Ale, 
Stenungsund och Tjörn. Men de små ambulansföretagen kan få det svårt i framtiden, tror ägartrion.

HAR KÖRT AMBULANS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


