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Stjärna    på is!Stjärna    på is!
Är Du också enÄr Du också enÄr Du också enÄr Du också en

Lussedisco!
Fredag 12 december 

klockan 19-2230

på Ale Arena
För dig som går i åk 6 och äldre

Entré 20 kr • Drogfritt

Ett samarbete mellan

Ale-Surte BK
LE KOMMUNA

Ale Arena ............................... 22.45
Nödinge Centrum ........................ 23.00
Nol, Pressbyrån ............................ 23.06
Ledetskolan ................................... 23.11
Alafors, kiosken ........................... 23.15
Älvängen Centrum ...................... 23.25
Skepplanda, Albotorget ............. 23.35
Alvhems vändplats ................ 23.45

Från Kungälvs bussstation:
Ale Arena ............................... 22.45
Bohus Centrum ............................ 22.51
Surte Centrum ............................. 22.55
Surte, Videgårdsvägen ............... 22.57
Kungälvs busstation .............. 23.10

Alvhems vändplats ................ 17.55
Skepplanda, Albotorget ............. 18.05
Älvängen Centrum ...................... 18.15
Alafors, kiosken ........................... 18.25
Ledetskolan ................................... 18.29
Nol, Pressbyrån ............................ 18.34
Nödinge, Ale gymnasium .......... 18.40
Ale Arena ............................... 18.55

Från Kungälvs bussstation:
Kungälvs busstation .............. 18.30
Surte, Videgårdsvägen ............... 18.43
Surte Centrum ............................. 18.45
Bohus Centrum ............................ 18.49
Ale Arena ............................... 18.55

GratisGratisBussar!
Dave

• Bästa lusseklädsel!• Bästa lusseklädsel!

• Stjärna på is• Stjärna på is

Tävlingar!Tävlingar!

(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obliatoriskt.(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obliatoriskt.

SURTE. Mycket tyder på 
att räddningstjänsten 
i Surte snart överger 
sina gamla och slitna 
lokaler.

Går allt enligt pla-
nerna blir före detta 
Elanders ny hemvist 
för brandmännen.

– Vi har kommit 
så långt att vi håller 
på att gå igenom ett 
hyresförslag. Skulle 
alla bitar falla på plats 
kan det bli inflyttning i 
september, säger Nils 
Birgander, teknisk chef 
i Ale kommun.

Tekniska förvaltningen håller 
som bäst på att förhandla med 
Rune Sporre, Surte Lager-
service, som numera äger den 
före detta tryckerifastigheten 
i centrala Surte. Tidigare har 
det förts diskussioner om att 
bygga en helt ny station vid 
Surte Idrottsplats, men till 
det fanns inga pengar.

– Vi hade en plats reser-
verad vid idrottsplatsen, men 
politikerna var inte villiga att 
ta den kostnaden. Istället av-
sattes 3,5 miljoner kronor för 
att renovera befintliga loka-
ler. En professionell bedöma-
re ansåg dock att de pengar-

na inte skulle räcka utan att 
det skulle krävas ytterligare 
åtgärder efter några år. Då 
ställer man sig frågan, hur 
mycket pengar är det värt 
att lägga? Nu har det dykt 
upp ett intressant alternativt, 
vilket känns väldigt positivt, 
säger Nils Birgander.

Hur går tankarna bland 
personalen?

– Jag har full förståelse för 
att en del brandmän i Surte 
har hängt med huvudena ef-
tersom detta har dragit ut 
på tiden. Nu är det emeller-
tid positivare tongångar och 
ingen som tänker lämna upp-
draget inom räddningstjäns-
ten. Istället håller vi på med 
nyanställning, säger Birgan-
der.

Hur nära en lösning är ni 
med Rune Sporre?

– Just nu håller vi på med 
våra kalkyler och att ta fram 
ett långsiktigt kontrakt som 
kan gälla i 10-15 år. Ett sådant 
förslag måste sedan godkän-
nas av fullmäktige. Lyckas vi 
övertyga politikerna kan den 
nya stationen vara i drift i sep-
tember nästa år. Det är vissa 
ombyggnader som krävs för 
vagnhall och personalutrym-
men. Vad det gäller lokalen 
i övrigt finns många positi-
va aspekter som vi ser, bland 
annat att vi kan samutnyttja 
tvätthallen med åkeriet.

Har ni aldrig fört diskus-
sioner om att starta upp en 
heltidskår i Ale kommun?

– Det är inte aktuellt nu, 
men på sikt förstår vi att ut-
vecklingen går dithän, avslu-
tar Nils Birgander.

JONAS ANDERSSON

– En lösning är nära

Ska före detta Elanders bli ny hemvist för räddningstjänsten 
i Surte? Det finns mycket som tyder på det.

Räddningstjänsten i 
Surte till nya lokaler

– Generellt är det barnfa-
miljer i åldern 25-34 år med 
barn 0-9 år som flyttar hit. I 
åldersgruppen 15-24 år har 
vi en kraftigare utflyttning 
än inflyttning. Även grup-
pen 60-64 år flyttar gärna 
ut från Ale. Det kan bero på 
att en del väljer att flytta ut 
till sitt sommarboende på ål-
derns höst.

Vilken är den senast kända 
befolkningssiffran för Ale?

– 27 306 noterade vi den 
30 september. Det betyder 
en ökning med 214 perso-
ner sedan årsskiftet.

Hur ser prognosen för 
2009 ut?

– Beräkningen var att öka 
med 336 invånare, men det 
kan nog bli svårt att nå. Vi 
har tappat lite fart i höst. Det 
är först efter 2012 som vi ska 
växa rejält, då med pendeltåg 

och ny motorväg som starka 
argument för Ale.

Finns det några skillnader 
mellan kommundelarna?

– Det är främst i Nö-
dinge och Älvängen som vi 
har byggnation och därför 
är det här vi har den störs-
ta tillväxten.

Hänger ni med på plane-
ringsavdelningen?

– Vi försöker så gott vi kan. 
Det är mycket på gång och vi 
jobbar efter det bostadsför-
sörjningsprogram som kom-
munfullmäktige har antagit. 
Det finns en ambitiös plane-
ring fram till  2015 och just 
nu känns det som att vi ligger 
bra i fas.

Vad jobbar ni med just 
nu?

– Södra Backa i Nödinge 
har varit ute på samrådsut-

ställning och här startar de-
taljplanearbetet snart. Kom-
munstyrelsen har nyligen 
antagit ett planprogram för 
Emmylund i Älvängen och 
nu väntar markägarkon-
takter. En fördjupad över-
siktsplan för Brandsbober-
get mellan Nol och Nö-
dinge kommer snart att in-
ledas. Dessutom jobbar vi 
med hästbyarna i Starrkärr 
och Alvhem.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– En vit jul. Jag ska hem 
till Örnsköldsvik dit Frölun-
da Indians också kommer i 
mellandagarna och då önskar 
jag självklart en Modoseger!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...André Berggren, fysisk planerare i 
Ale kommun.

Hur ser flyttströmmarna till 
och från  Ale kommun ut?

Hallå där...


