
2007  |   vecka 40  |   nummer 35  |   alekuriren  |  11  

www.blomsterriket.se

Ale Torg • 0303-966 41 • Vard.10-19, lörd.10-15, sönd.11-15  

Grattis

Kom till mig, Marie på 
Andrum i Älvängen

0731-52 40 720731-52 40 72

Behöver du

Oönskad hårväxtOönskad hårväxt??
eller har duFFotvård?otvård?

SURTE. Det byggs ingen 
ny brandstation i Surte.

Beslutet väcker 
bestörtning hos rädd-
ningstjänstens perso-
nal.

– Jag vet egentli-
gen inte vilka ord jag 
ska använda för att 
beskriva hur jag känner, 
säger deltidsbrandman 
Lasse Andersson.

Tekniska nämnden var eniga 
om att kommunen borde satsa 
på en ny brandstation i södra 
Surte. Nu blir det inte så. Is-
tället får räddningstjänsten 
hålla till godo med 3,5 miljo-
ner kronor för renovering av 
befintliga lokaler.

– Vi tänker bilda en arbets-
grupp på stationen i Surte. 
Sedan tänker vi uppvakta po-
litikerna i kommunen och 
belysa problemet för fram-
tiden. Jag vill inte gå arbets-
gruppens händelser i förväg, 
så mer vill jag inte säga i nu-
läget, förklarar Lasse Anders-

son.
Trots att det är majorite-

ten som har varit med och 
klubbat igenom beslutet så 
har tekniska nämndens ord-
förande, Willy Kölborg (s), 
mycket svårt att hålla tillbaka 
sina känslor.

– Jag är besviken. Jag 
känner för brandmännen och 
förstår deras argument och 
frustration. Samtidigt är jag i 
den sitsen att jag får acceptera 
det demokratiska beslut som 
är taget av fullmäktige, säger 
Willy Kölborg.

Vad tror du att konsekven-
serna kan bli av ett sådant 
här beslut?

– Jag är rädd för uppsäg-
ningar och av erfarenhet vet vi 
att det är svårt att få nytt folk, 
säger Willy Kölborg.

Den nya brandstationen 
var tänkt att ligga vid infar-
ten till Surte idrottsplats. Nu 
får de planerna läggas på is 
och tankarna istället riktas på 
renovering av dagens högst 
omoderna lokaler.

– Pengarna som är avsat-
ta för renovering kommer 
i första hand att gå till om-
byggnad av dusch och om-
klädningsrum, men även till 
att höja säkerheten i vagnhal-
len, säger Kölborg och till-
lägger:

– Problemet med den nu-
varande stationen är inte bara 
att den är gammal och sliten, 
placeringen är allt annat än 
bra. Brandmännen har för-
tvivlat svårt att ta sig till sta-
tionen i samband med en ut-
ryckning, med tanke på den 
rådande trafiksituationen i 
centrum.

Elaine Björkman (s), vi-
karierande kommunstyrelse-
ordförande i Jarl Karlssons 
sjukfrånvaro, ger kommun-
styrelsens syn på hur ärendet 
har behandlats.

– Vi värnar om brand-
männens arbetsmiljö och har 

därför avsatt 3,5 miljoner 
kronor till en renovering. Vi 
har tvingats prioritera i bud-
geten och väljer då att göra 
stora investeringar i försko-
lor och skolor.

Sista ordet lär inte vara sagt 
i den här frågan.

Surte får ingen ny brandstation
– Stor besvikelse hos 
räddningstjänstens personal

Tekniska nämndens ordföran-
de, Willy Kölborg.

Det byggs ingen ny brandstation i Surte. Istället har det anslagits 3,5 miljoner kronor för en 
renovering av befintliga lokaler. Ett bakslag för räddningstjänstens personal.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

FÖRSENAT
INFLUENSA-

VACCINATION
Då vi inte har fått vaccinet i tid

kan vi inte ha drop-in-mottagning den 
8 och den 11 oktober. 

Vi kommer att ha drop-in den 15/10 och 
18/10. Även den 20/10 och 25/10 som 

tidigare planerat.

Välkomna!

VIKTIG
INFORMATION

FRÅN ÄLVÄNGENS VÅRCENTRAL

Idrottsskademottagning
FYSIOTERAPI, AKUPUNKTUR, MASSAGE

Massage i Skepplandahallen,
inklusive bad 300:-

Alkalievägen 5 C, Bohus, Terapeut Arto Lassuri

Ring och beställ tid!

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alliansen reserverade sig till förmån 
för sitt eget budgetförslag i fullmäktige 
som bland annat innehöll en ny brand-
stration i Surte.


