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SURTE. Det kändes 
länge som en ouppnå-
elig önskan.

Räddningstjänstens 
personal i Surte hade 
nästan givit upp hoppet 
om en ny station.

– Det är först nu 
man börjar inse att 
det faktiskt är sant, 
säger brandman Bosse 
Svensson.

I slutet av januari kommer 
slutbesiktning att ske och 
någon månad senare plane-
ras det för invigning av den 
nya brandstationen i Surte. 
Renoveringsarbetet i före 
detta Elanders Tryckeris 
lokaler är i full gång, ty hant-
verkarna har bråda dagar för 
att hinna få klart allting i tid.

– Det är återstår en del 
arbete, men tidplanen håller 
som det ser ut nu, säger fast-
ighetsägaren Rune Sporre.

Den nya brandstationen 
kommer att mäta cirka 900 
kvadratmeter, fördelat på två 
våningsplan. Det betyder helt 
andra förutsättningar i fram-
tiden. Dagens stationshus har 
räddningstjänsten disponerat 
sedan tidigt 50-tal. Fastighe-
ten är i bedrövligt skick och 
lever sannerligen inte upp till 
gällande arbetsmiljökrav vare 
sig in- eller utvändigt.

– Nu får vi en vagnhall 

som är ungefär lika stor som 
hela den lokal vi förfogar 
över idag. Givetvis kommer 
den nya brandstationen inne-
bära ett jättelyft, säger Lasse 
Andersson.

Inte hunnit sjunka in
En ny brandstation i Surte 
har diskuteras av och till 
under den senaste tioårspe-
rioden. Att det nu blir verk-

lighet har knappast hunnit 
sjunka in hos personalen.

– Man kan väl inte påstå 
annat än att vi blivit luttrade 
genom åren. Nu är tongång-
arna desto muntrare. Det har 
blivit lättare att jobba, ingen 
tvekan om det, säger Bosse 
Svensson och fortsätter:

– När vi går på vårt jour-
pass så brukar vi ta en vända 
förbi hit för att titta hur arbe-

tet förlöper. Nyfikenheten 
stiger för varje dag som går.

Brandmännen har varit 
delaktiga i byggprocessen 
från första stund. Redan när 
ritningarna presenterades 
fick personalen möjlighet att 
komma med synpunkter.

– Det kommer att bli så 
som vi önskar, understryker 
Bosse.

Vad blir den största för-

delen för personalen med 
en ny brandstation?

– Det är inte lätt att plocka 
ut någon enskild detalj då allt 
blir så mycket bättre. Vi får 
ett gym som vi inte har idag, 
fräscha omklädningsrum 
med dusch och bastu, arbets-
miljön i vagnhallen förbättras 
avsevärt. Det är bara några 
goda exempel, säger Bosse 
Svensson.

– Lägg därtill det geo-
grafiska läget, som blir ett 
stort plus. Nu slipper vi att 
åka genom centrala Surte 
på in- och utryckning. Vi 
får parkeringsplatser där vi 
kan ställa våra egna bilar när 
vi är på larm, den möjlighe-
ten är begränsad i dagsläget. 
Det blir också gott om plats 
utanför portarna, så att vi kan 
rulla ut våra räddningsfordon 
och hålla rent i vagnhallen, 
tillägger Lasse Andersson.

Räddningstjänstens del-
tidskår i Surte består i dags-
läget av 22 personer, förde-
lade på fyra grupper. Lasse 
Andersson öppnar dock 
dörren för fler som är intres-
serade av brandmannayrket.

– Förhoppningsvis ska det 
bli lättare att rekrytera per-
sonal i och med den nya sta-
tionen. Framförallt gäller det 
kvinnliga brandmän efter-
som vi i framtiden kommer 
att kunna erbjuda separerade 
omklädningsrum.

Kommer er fordonspark 
att hålla lika hög standard 
som stationen?

– Vi är tillfreds med får 
fordonspark och den utrust-
ning som bilarna har. Det 
som ligger närmast i tiden är 
investering av en ny förstabil. 
Det finns med i budgeten för 
2011, avslutar Lasse Anders-
son.
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Den nya brandstationen i Surte håller på att ta form i före detta Elanders Tryckeris lokaler. Bosse Svensson och Lasse An-
dersson visar vad vagnhallen kommer att bli belägen. 
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Leverans, installation och bortforsling från 690:-Leverans, installation och bortforsling från 690:-

Alltid snabba leveranserAlltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalningAlltid räntefri avbetalning

Premiärpris

1795:-
Ord pris 1995:-

EspressomaskinEspressomaskin
OBH NORDICA 2450OBH NORDICA 2450

Espressomaskin med ett unikt 
kapselsystem som bevarar all 
arom från färskmalet kaffe. 
Pump tryck 20 bar


