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NOL. Räddningstjäns-
ten i Ale larmades 
i betydligt mindre 
utsträckning under 
2009.

262 insatser var 50 
färre än året innan.

En exceptionell stor 
händelse å andra sidan 
var Vättlefjällsbranden 
i slutet av april som 
krävde stora resurser.

När ställföreträdande rädd-
ningschef Joakim Hermans-
son ska sammanfatta det 
gånga året kommer naturligt-
vis Vättlefjällsbranden upp 
som den enskilt största och 
mest minnesvärda händelsen.

– Det var ungefär samma 
storlek och område som brann 
1984. Tack och lov kom ingen 
person till skada vid fjolårets 
skogsbrand. En insats av den 
digniteten som vi upplevde då 
är svår att förbereda sig inför, 
men med facit i hand är vi väl-
digt nöjda med på vilket sätt 
situationen hanterades. Jag 
vill verkligen tacka för all den 
hjälp som vi fick, från hem-
värnet, polisen, kommunens 
organisation med flera. Vi 
hade också en väldigt bra kon-
takt med drabbade skogsägare, 
som verkligen gick in och tog 
sitt ansvar, säger Hermansson 
och fortsätter:

– Tiden efter branden ägna-

des åt att återställa allt material 
och komplettera med sådant 
som förstörts. Alla kostnader 
har redovisats för Myndig-
heten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Här har 
Ulf Bredesen gjort ett ovär-
derligt arbete. Den ersättning 
vi ansåg oss ha rätt till har vi 
också fått utbetald. Självrisken 
för Ale kommun landade på 
870 000 kronor, men kostna-
den för skogsbranden uppgick 
till cirka 5,3 miljoner kronor.

Anlagda bränder
På avdelningen anlagda brän-
der skedde under sommaren 
två uppmärksammade hän-
delser i Nödinge/Nol. I båda 
fallen lyckades dock polisen 
gripa misstänkta gärningsmän. 
Samma sak var det i slutet av 
året när några ungdomar för-
sökte sätta eld på Skepplanda 
BTK:s klubbhus på Forsval-
len.

– Några bränder i samband 
med advent, jul och nyår var vi 
dock förskonade ifrån, konsta-
terar Hermansson.

Antalet uttryckningar för 
brand i byggnad minskade 
från 47 till 36.

– Det är alltid tråkigt när 
någons egendom går upp i 
rök, oavsett om det handlar 
om en bostad eller ett uthus. 
Vi hoppas att den här trenden 
ska hålla i sig.

Utomhusbränderna (exem-
pelvis container och fordon) 
minskade också, från 80 larm 
2008 till 67 under 2009. 

Automatlarm
– En rejäl minskning ser vi 
också på antalet automatlarm, 
vilket är väldigt glädjande. 44 
larm i fjol var 27 färre än året 
innan. Björklidens äldrebo-
ende och Aroseniusskolan, två 
verksamheter som utmärkte 
sig under 2008, har arbetat 
väldigt seriöst med ett gott 
resultat som följd, säger Joakim 
Hermansson.

Statistiken över antalet 

trafikolyckor ter sig likvärdig 
med tidigare år, dock med en 
väsentlig skillnad. Ingen person 
dödades i trafiken i fjol. 2008 
omkom två personer.

– Vi hade några frontal-
krockar på E45 mellan Nol 
och Nödinge, men skadorna 
blir inte så allvarliga då farterna 
är lägre i samband med vägut-
byggnaden. Som trafikant gäller 
det att vara uppmärksam då det 
sker omläggningar titt som tätt 
på den aktuella sträckan. Från 
räddningstjänstens sida för vi 
kontinuerliga samtal med Bana 
Väg i Väst och de är lyhörda 
för våra synpunkter. Man gör 

så gott man kan för att trafiksä-
kerheten ska vara tillfredsstäl-
lande under byggprocessen, 
säger Hermansson.

Jättelyft
Det här året ser Joakim Her-
mansson fram emot invig-
ningen av den nya brandsta-
tionen i Surte. Slutbesiktning 
sker den 1 februari och en 
månad senare förväntas verk-
samheten ha kommit igång på 
allvar.

– Det tar sin lilla tid att få 
all teknisk utrustning på plats. 
Den nya stationen blir ett jät-
telyft för vår personal i Surte 

som har väntat länge på detta 
ögonblick, säger Hermans-
son.

Några andra investe-
ringar som planeras inom 
räddningstjänsten?

– Nej, inte vad det gäller 
fordonsparken i alla fall. Vi 
planerar för en ny släckbil i 
Surte nästa år. I övrigt kan jag 
bara säga att vi är nöjda med 
den organisation som vi har i 
Ale och numerären kommer 
inte att förändras, avslutar 
Joakim Hermansson.

Färre larm för räddningstjänsten 2009
– Fast Vättlefjällsbranden krävde stora resurser

En del trafikolyckor noterades på E45 i fjol, på sträckan mellan Nol och Nödinge där vägen håller på att byggas om. Rädd-
ningstjänsten i Ale noterade annars betydligt färre uttryckningar totalt sett under 2009 jämfört med året innan.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan-Erik
Axelsson

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Gott om svängrum i Bohus
Nu erbjuder vi en villa med utmärkt läge för barnfamiljen. Gillar du/dina barn att 
rida så har ni nära till Jennylunds ridklubb. Gediget och centralt beläget hus som 
genomgått en hel del stora renoveringar under de senaste åren. Rymligt med bla. 
4st sovrum. 145 kvm Boa och 73 kvm Bia. 

Pris 2.330.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90

Vi har köpare som söker:

Bo på landet
Mysigt bostadshus om 85 kvm boarea, 
3-4 rum och kök i 1,5 plan med källare. 
Uthus och garage på stor tomt om 2924 
kvm. Vackert lantligt belägen med sol 
hela dagen.

Pris 1.175.000:-/hbj
Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam 
0303-74 66 90

Mysig 2:a
Trevlig lägenhet om 54 kvm, bra belägen i 
lugnt område nära natur, service
och kommunikationer.  Vån. 1/2. Avg. 2.764:- 

Pris 500.000:-/hbj.
Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam 
0303-74 66 90
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Permanent/fritid
Mysig villa, tre rum och kök om 60 kvm, 
fristående garage  vackert
belägen på stor tomt med utsikt över 
Hålsjön. Lämplig för såväl fritids
som åretruntboende. Ring för bokad 
visning.

Pris 850.000:-/hbj. 
Mäklare: Hans Götestam 
0303-74 66 90

Hålanda

Surte

Villa i Älvängen - Gärna 4 sovrum och garage.

Villa i Alafors - Gärna centralt belägen.

3:a i Ale kommun - Gärna på bottenplan.
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Det är vi som är Axelssons!


