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Räddningstjänsten i Ale brottas 
med dålig ekonomi Fredag 30 november

Kontorsinbrott
Inbrott på Bana Väg i Västs 
kontor i Nol. En komplett dator 
och en platt-tv blir bytet.

Okända gärningsmän skju-
ter eller kastar föremål mot 
ett fönster i Skepplanda. 

En gäst till Golden River i 
Surte slår sönder restaurang-
ens Las Vegas-maskin. Gär-
ningsmannen, som avviker 
från platsen, ådrar sig skärska-
dor i handen.

Villainbrott i Nödinge. Ur 
huset, som för närvarande är 
en arbetsplats, tillgrips två 
sågar.
Söndag 2 december

Skadegörelse
Aroseniusskolan i Älvängen får 
tre rutor krossade.

Måndag 3 december

Rånare i farten
En man i 30-40-årsåldern, med 
utländsk härkomst, uppvaktar 
ett par som har parkerat sin 
bil på parkeringen vid Bohus 
servicehus. Mannen vill växla 
en tiokrona till två femkronor. 
När paret tar upp sin plånbok 
för att leta i myntfacket vill 
den okända mannen hjälpa till. 
Målsägande rycker bort plån-
boken och mannen försvin-
ner från platsen. När biläga-
ren kort därefter besöker mat-
varuaffären upptäcker han att 
två 100 kronorssedlar saknas i 
plånboken.

Inbrott på Kemetyl i 
Älvängen. Väktare är snabbt 
på plats efter att larmet gått. 
Inget gods uppges ha stulits.

En okänd gärningsman för-
söker ta sig in i en villa i Ala-
fors, men misslyckas med att 
bryta upp husets källardörr.

Bensintjuvar anmäls från 
Statoil i Älvängen.

Villainbrott i Skepplanda. 
Gärningsmännen kommer över 
diverse gods, bland annat en 
mobiltelefon, kamera och kon-
tanter.
Tisdag 4 december

Stöld i Ale gymnasium
En före detta elev besöker Ale 
gymnasium där han snokar 
runt bland elevskåpen. Yng-
lingen avviker från platsen 
på en moped. Polisen under-
rättas, som finner honom vid 
Gamla Kilandavägen. Yng-
lingen förnekar stöld. Senare 
visar det sig dock att en över-
vakningskamera fångat honom 
på bild. En anmälan upprättas 
och ynglingen är nu misstänkt 
för stöld.
Onsdag 5 december

Läsktjuv
Inbrott i Skepplandahallen. 
Någon krossar rutan till entré-
dörren och tar sig in i fastig-
heten. Läsk tillgrips ur kafe-
terian.

Villainbrott i Skepplanda. 
Tjuvarna genomsöker alla rum 
i huset och tillgriper bland 
annat en digitalkamera och 
kontanter.

– Antalet övningstimmar halveras 
fram till årsskiftet
NOL. Ett befarat under-
skott på knappt en 
miljon kronor har fått 
räddningstjänsten i Ale 
att agera.

Som en åtgärd halve-
ras antalet övningstim-
mar för deltidsbrand-
männen i Surte och Nol 
fram till årsskiftet.

– Vi vidtar inga åtgär-
der som gör att tredje 
man blir lidande. Bered-
skapen kommer att 
vara densamma som 
tidigare, säger Joakim 
Hermansson, ställföre-
trädande räddningschef 
i Ale.

I förra veckan hölls MBL-
förhandlingar mellan arbets-
givaren och BRF:s lokalfack 
i Ale och dess ombud Bosse 
Svensson, ordförande, och 
Anders Frisk. På mötet dis-
kuterades vilka besparingar 
som kan göras för att försö-
ka bromsa det beräknade un-
derskott på en knapp miljon 
kronor som räddningstjäns-
ten i Ale väntas göra för inne-
varande år.

Vad är orsaken till att 
kostnaderna skenat iväg?

– Vi håller på att analyse-
ra det och det finns inget rakt 
svar att ge på den frågan. Det 
finns dock några orsaker som 

vi direkt kan peka på. Vi köpte 
en ny tankbil till stationen i 
Nol, som togs i drift i janua-
ri. Det krävde mycket utbild-
nings- och övningstid. Sedan 
har vi köpt två nya pick up-
bilar till Nol. Ett äldre fordon 
behövde bytas ut och den 
andra behöver vi använda till 
inryckning i samband med 
vägbygget, säger Joakim Her-
mansson och tillägger:

– Detta är inte hela orsa-
ken, men här ligger en del av 
förklaringen.

Deltidsbrandmännen 
övar vanligtvis fyra timmar 
i veckan, fram till årsskif-

tet halveras den tiden till två 
timmar i veckan. En annan 
besparingsåtgärd är att brand-
männens så kallade fria in-
ryckning vid larm försvinner, 
förutom på Surte brandsta-
tion där man har fri inryck-
ning vid bränder i byggnad, 
olyckor på 45:an och kem-
olyckor.

Fingertoppkänsla
– Det är med fingertopps-
känsla som vi har valt just 
dessa åtgärder, allt för att 
tredje man inte ska bli lidan-
de. Besluten gäller enbart 
fram till nyår sedan ska vi ta 

ett bättre grepp om ekono-
min redan från början, säger 
Joakim Hermansson.

Fackordförande Bosse 
Svensson anser att bespa-
ringsåtgärderna är relativt 
skonsamma även om perso-
nalen reagerat på att deras 
övningar inte kan genomför-
as fullt ut. Svensson är dock 
kritisk till hur ekonomifrågan 
har skötts från ledningshåll.

– Det har varit dåligt med 
information. Vi fick en indi-
kation tidigare under året, 

men att det är trångt i kassan 
får vi alltid höra. Vi förund-
ras varför man låter det gå till 
oktober innan man rycker i 
nödbromsen. Varför har man 
inte kommit till oss tidigare? 
Vi efterlyser bättre ekono-
misk styrning, avslutar Bosse 
Svensson.

Joakim Hermansson, ställföreträdande räddningschef i Ale.

Antalet övningstimmar halveras för deltidsbrandmännen i 
Nol och Surte fram till årsskiftet. Anledningen är att rädd-
ningstjänsten i Ale har dragit över budgeten. Personerna på 
bilden har inget med artikeln att göra.
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