
NOL. Antalet utryck-
ningar för räddnings-
tjänsten i Ale ökade 
under 2007 jämfört 
med året innan.

Surte noterade vis-
serligen 14 larm färre 
under fjolåret, men 
däremot hade brand-
männen i Nol ett mer 
hektiskt år.

220 utryckningar var 
40 fler än 2006.

När räddningstjänsten i Ale 
summerar 2007 konstateras 
en dramatisk ökning av anta-
let utryckningar för persona-
len i Nol. Statistiken visar att 
trafikolyckorna var betydligt 
fler än året innan.

– Trafikolyckorna var fler, 
men tack och lov var utgången 
av dem inte så allvarliga. Anta-
let allvarligt skadade och döda 
i trafiken ökade inte, däremot 
hade vi många lindrigt skada-
de. En del olyckor kan härle-
das till ombyggnaden av E45. 
Jag kan bara uppmana alla tra-
fikanter att ta det lugnt och att 
de är noggranna med att hålla 
avstånd. Whiplashskador kan 
uppstå även i låga farter, be-
tonar Joakim Hermansson, 
ställföreträdande räddnings-
chef i Ale.

Nolpersonalens många 
utryckningar går också att 
finna i fördubblingen av an-
talet automatlarm som ut-
lösts, 47 i fjol jämfört med 23 
året innan.

Fördubbling
– Det är en fördubbling. Vis-
serligen finns det fler fast-
igheter med automatbrand-
larmsanläggning idag, men 
dessvärre har vi några objekt 
som svarar för väldigt många 
larm. Här måste vi och fastig-
hetsägarna samverka för att se 
vad vi kan göra åt problemet. 

Automatlarm som utlöses 
utan anledning upptar resur-
ser och kostar pengar, säger 
Joakim Hermansson.

Totalt i Ale kommun har 
det skett en minskning av an-
talet bränder i byggnad, dä-
remot har bilbränder, contai-
nerbränder och liknande hän-
delser varit fler såväl i Surte 
som i Nol under den senas-
te tolvmånadersperioden. I 
södra Ale skedde under året 
som gick 29 bränder, som tro-
ligtvis var anlagda, nästan en 
fördubbling med året innan.

Förebygga
– Vi måste fortsätta att jobba 
med ungdomars attityder 
kring det här. Anlagda brän-
der är väldigt allvarligt. Det 
börjar oftast i en papperskorg 
eller container. Jag säger inte 
att det blir en skola nästa gång, 
men det är väldigt viktigt att 
vi bevakar och följer trenden. 
Föräldrarna är också viktiga 
att få med i den här proces-
sen, säger Joakim Hermans-

son.
Är det någon särskild 

händelse som du minns från 
2007?

– Sammanfattar man 2007 
går naturligtvis tankarna till 
vår medarbetare Christer 
Rosén som i höstas skadades 
och senare avled. Det har på-
verkat oss i vårt arbete, sär-
skilt personalen i Surte. Tan-
karna går till Christers anhö-
riga, säger Joakim Hermans-
son.

– Sedan hade vi en för-
hoppning om att få klarteck-
en för en ny brandstation i 
Surte. Där landade vi inte, 
vilket var en motgång. Istäl-
let har vi fått tre och en halv 
miljon kronor att investera i 
befintlig station. Nu gäller 
det att göra något bra av det. 
Framförallt gäller det att för-
bättra den fysiska arbetsmil-
jön för våra brandmän, säger 
Joakim Hermansson.

Hur ser det ut på perso-
nalsidan inför 2008?

– Vi har inte mäktat med 

att rekrytera personal efter 
de som har slutat. Vi behöver 
mellan två och fyra personer 
till båda stationerna, Nol och 
Surte, säger Hermansson.

Hur är er ekonomiska si-
tuation?

– Vi fick slå på en tvär-
nit i slutet av förra året. Nu 
kommer vi redan från början 
av året att ha en bättre styr-
ning och sätta tydligare ramar 
för vad vi ska göra. Det gäller 
att tänka till över de uppgifter 
som vi tar på oss.

Det mest positiva som 
hände räddningstjänsten 
2007?

– Det var vår nya tank-
bil som vi tog i drift i Nol i 
början av året och som vi har 
fått användning för. Rädd-
ningstjänsten i Ale håller på 
att bygga upp en mycket bra 
fordonspark, avslutar Joakim 
Hermansson. 
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och torg med vårens studieprogram.

Många utryckningar för brandmännen i Nol
– Fler trafikolyckor men färre byggnadsbränder
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på alla sovkuddar
Gäller ej Nordic dream sortimentet.

Gäller t.o.m. 20/1 2008 med reservation för slutförsäljning och lokala avvikelser.
Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej vid 
köp av presentkort, beställningsvaror samt de externa varumärkena Kirsch, Iittala, 
More of Scandinavia, Boda Nova, Johanna Lundqvist och Bamse. 

220 larm i fjol var 40 fler än året innan för räddningstjänstens personal i Nol. Ökningen för-
klaras i fler trafikolyckor och fler utlösta automatlarm. I Surte sattes däremot en ödelagd 
villa i brand i mellandagarna.         Foto: Martin Pettersson
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