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Öppettider: Mån-Fre 8-18 Lunch 13-14 Lör 10-14
Vägbeskrivning: Vid trafi kljuset på strömsidan i Lilla Edet; tag mot Kungälv 2 km. Där fi nns vi.

SURTE. Äntligen är det 
klart med ny brandsta-
tion i Surte.

En enig kommunsty-
relse har givit klar-
tecken om att anpassa 
och hyra lokaler på 
Kvarnvägen, före detta 
Elanders Tryckeri.

– Jag är oerhört glad 
över det beslut som 
fattats, säger tekniska 
nämndens ordförande 
Willy Kölborg (S).

Redan 2001 började Willy 
Kölborg tillsammans med 
dåvarande chefen på tekniska 
förvaltningen, Lennart Nils-
son, att undersöka möjlighe-
terna om en ny brandstation 
i Surte.

– Det var förankrat i högsta 
ledningen. Tanken var att 
bygga en helt ny station vid 
Surte idrottsplats, förklarar 
Willy Kölborg.

– När sedan Eka Chemicals 
lade ner sin klortillverkning 
för några år sedan kom frågan 
i en annan dager. Det blev 
tvärstopp i ärendet och röster 
höjdes om att det kanske 
räckte med en brandstation i 
kommunen.

Willy Kölborg vägrade 

dock ge upp hoppet och har 
oförtrutet kämpat vidare för 
att hitta en vettig lösning i 
Surte.

– Det går inte med enbart 
en station när vi har deltids-
brandmän. Samtidigt är Ale 
en väldigt långsmal kommun, 
säger Kölborg som definitivt 
förespråkar dagens organisa-
tion.

Eftersom nuvarande brand-
station i Surte är utdömd 
på 72 punkter har ett beslut 
framtvingats. För ett år sedan 
gjordes en översyn av Krafte-
lektroniks lokaler, när plötsligt 
Rune Sporre på Surte Lager-
service dök upp i bilden.

– Jag fick reda på att rädd-
ningstjänsten behövde loka-
ler. Jag tog kontakt med Nils 
Birgander (teknisk chef) och 
på den vägen är det, berättar 
Rune.

Totalyta 4000 kvm
Surte Lagerservice äger den 
fastighet där Elanders Tryck-
eri tidigare hade sin verksam-
het. Numera är det hemvist 
för fem företag med olika 
inriktning.

– Totalytan är på 4 000 
kvadratmeter. Räddnings-
tjänsten kommer att förfoga 
över 900 kvadrat i två plan. 

Så fort avtalet är underskrivet 
påbörjas iordningställandet av 
lokalerna. Med hjälp av några 
underleverantörer har jag fått 
fram ett budgetpris som sedan 
legat till grund för hyrsavta-
let, säger Rune Sporre som 
kommer att investera fem 
miljoner kronor i fastigheten. 

– Samhällsutvecklingen 
kräver en modern räddnings-
station och det får vi nu. Det 
är en efterlängtad lösning 
som skapas genom ett 15-årig 
hyresavtal med Surte Lager-
service, säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son (S).

– Ur trafiksäkerhetssyn-
punkt blir detta en mycket bra 
lösning. Brandbilarna slipper 
att köra genom samhället och 
stationen får en egen utfart 
mitt emot Glasbruksmuseet, 
säger Willy Kölborg.

Förhoppningen är att 
räddningstjänsten ska kunna 
flytta in i de nyrenoverade 
lokalerna vid årsskiftet.

– Vi ska jobba så snabbt 
vi bara kan. Alla ritningar är 
framtagna och arbetet för-
väntas komma igång med 
det snaraste, avslutar Rune 
Sporre.

JONAS ANDERSSON

Klart med ny brandstation i Surte
– Inflyttning sker vid årsskiftet

Tekniska nämndens ordförande i Ale kommun, Willy Kölborg (S) och Rune Sporre, Surte La-
gerservice, är överens om det avtal som ger räddningstjänsten en ny brandstation i före 
detta Elanders Tryckeris lokaler.

Under 90-talskrisen drabbades barnen hårt när lärarna sades upp. 
Det får inte hända igen! 

Det finns ingen arbetsbrist i skolan och förskolan. När arbetslös-
heten stiger mår barnen sämre – och skolan ska var en trygg plats 
för barnen. Hur blir den det med färre lärare?

Alla elever har rätt att nå kunskapsmålen. Redan idag uppger 
lärarna att de inte hinner med barn som behöver extra stöd. Hur 
ska de barnen få stöd i ännu större grupper och klasser?

Att satsa på barnen är en god investering. Nedskärningar idag får 
konsekvenser i många år framöver. Det är utbildning som bygger 
Sverige starkt när konjunkturen vänder!

Lärarförbundet kräver:
Att regeringen tar större ansvar för att förhindra varsel och 
nedskärningar.

Att kommunerna undantar förskolan och skolan från ned-
skärningar. 

Låt inte barnen betala krisen!

Nu är det viktigare 
än någonsin att 
satsa på skolan!

lararforbundet.se/svikintebarnen

I söndagens V65-omgång på 
Solvalla blev det hög utdel-
ning på sex rätt. En Harry 
Boy-kupong inlämnad hos 
Jannes spel & tobak i Nol 
gav hela 60 198 kronor.

Kupongen, som kostade 
288 kronor, var en av totalt 
56 kuponger som lyckades 
pricka in sex rätt. Kupongen 
innehöll en rad med sex 

rätt och 13 rader med fem 
rätt. Den högsta Harry 
Boy-vinsten i ATG:s historia 
är 20 678 722 kronor från 
2004.

Omsättningen på sönda-
gens V65-omgång var 8 700 
595 kronor, varav 5 655 386 
kronor betalades ut i vinster 
till spelarna.
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Harry Boy fixade storvinst till Nol

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 20 april

Skadegörelse
Klotter och skadegörelse i form 
av glaskross rapporteras från 
Nolskolan. Anmälan om skade-
görelse inkommer också från 
Nödingeskolan och Arosenius-
skolan i Älvängen.
En man utsätts för misshandel i 
Nödinge. Målsägande blir kniv-
skuren och får åka ambulans 
till sjukhuset för att se om sina 
skador.

Torsdag 23 april

Inbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat smycken.
Försök till lägenhetsinbrott i 
Bohus.

Fredag 24 april

Stöld
Stöld på Dressman, Ale Torg.
Relationsbetingad misshandel 
i Nödinge.

Lördag 25 april

Klotter
Klotter upptäcks vid cykelrum-
met på Byvägen i Bohus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/4 – 27/4: 73. Av 
dessa är tio skadegörelse på 
hållplats, åtta bilinbrott samt 
ett biltillgrepp.

Katarina Larsson

Älvängen
Tel 0303-33 48 50

www.handelsbanken.se/alvangen

Hela livet ska levas!
- Diskutera ditt 

pensionsspar med oss!


