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FÖRÄLDRAR OCH ANDRA INTRESSERADE VUXNA INBJUDS TILL
EN LIVSVIKTIG DROGINFORMATION. VI VISAR DOKUMENTÄRFILMEN 

JAG VILL INTE 
LEVA DETTA 
LIVET. EN FILM OM DROGEN GHB

ONSDAG 10 MARS KL 18.30
TEATERN, ALEGYMNASIUM, FRI ENTRÉ

• REGISSÖREN RENZO ANERÖD GER SIN BILD AV GHB
•  PERSONAL FRÅN SOCIALTJÄNSTEN, POLIS, ALE FRITID, 

ALE GYMNASIUM, SSPF OCH VAKNA FINNS PÅ PLATS FÖR ATT 
DISKUTERA HUR DROGSITUATIONEN ÄR I ALE.

• EFTERÅT SAMTALAR VI ÖVER EN KOPP KAFFE

Arrangör: Vakna tillsammans mot droger i samarbete med SSPF 

SURTE. Det är som ned-
räkning inför julafton.

31 mars är dagen som 
räddningstjänstens 
personal i Surte längtar 
till.

Det är nämligen då 
som invigningen av den 
nya brandstationen 
kommer att äga rum.

Snart är det ett faktum och 
tvivlen om att en ny brand-
station i Surte verkligen 
skulle komma till stånd kan 
läggas därhän.

– Det känns fantastiskt. 
Jag har sagt att detta inte är 
verklighet förrän bilarna står 
i vagnhallen, men nu finns 
det väl inget som kan även-
tyra projektet, skrattar Lasse 
Andersson.

Lasse och kollegan Len-
nart Nilsson ser mycket 
belåtna ut när de visar runt i 
den nya stationsbyggnaden i 
före detta Elanders Tryckeri. 
Arkitekten har lyckats skapa 
en bra kombination av gam-
malt fastighetsbestånd och 

ny inredning.
– Vi är jättenöjda och har 

under hela processen haft en 
god kontakt med fastighetsä-
garen Rune Sporre, förkla-
rar Lasse Andersson.

Flyttas successivt
Det kommer inte att ske 
någon verksamhet i loka-
lerna förrän själva invig-
ningsdagen. Material som 
inte används i samband med 
uttryckning flyttas successivt 
över till de nya lokalerna.

– Det får inte ske något 
glapp. Den dag då vi ska rulla 
över våra räddningsfordon 
från befintlig station får vi 
också vara redo att direkt 
kunna ge oss ut på larm, 
säger Lasse.

Saknar utrustning
Den nya brandstationen 
saknar för närvarande tek-
nisk utrustning, däremot är 
stora delar av möblemanget 
på plats.

– Gymmet används redan. 
Tidigare har vi varit tvungna 
att åka till stationen i Nol för 

att kunna sköta vår träning, 
men nu gör vi det på hem-
maplan. Det är ett jättelyft. 
Omklädningsrummen, dusch 
och bastu, på andra våningen 
är också iordningställda, 
säger Lennart Nilsson.

Invigningsceremonin sker 
vid lunchtid den 31 då politi-
ker och tjänstemän från Ale 
kommun samt personal från 
räddningstjänsten kommer 
att medverka.

– Senare i vår, någon gång 
i maj, planerar vi också för 
ett öppet hus-firande då 
allmänheten ska bjudas in. 
I samband med det arrang-
emanget ska vi också genom-
föra en rekryteringskampanj. 
Med en ny station är vi all-
deles övertygade om att det 
kommer att bli lättare att 
nyanställa personal i framti-
den, säger Lennart Nilsson.

Ny bil på väg
Som om inte en ny brandsta-
tion vore nog kan räddnings-
tjänsten i Surte också glädja 
sig åt att en ny släck- och 
räddningsbil är på väg in.

– Det finns med i inves-
teringsbudgeten. Vårt nuva-
rande fordon är från 1986 
och är således väldigt omo-
dern, säger Lasse Andersson 
som slutligen vill ge en upp-
maning till aleborna:

– Se upp med hängande 
istappar och snö från taken. 
Det gäller att vara vaksam i 
dessa tider när det har snöat 
såpass mycket och tempera-
turen övergår i plusgrader. 
Jag vill skicka en hälsning till 
alla trafikanter. Det är fortfa-
rande riktigt halt på sina stäl-
len, så kör försiktigt och håll 
avstånd.

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

31 mars sker invigningen av den nya brandstationen i Surte. 
Gymmet har emellertid redan tagits i bruk vilket uppskattas 
Lennart Nilsson och hans arbetskamrater.

Den nya brandstationen är belägen i före detta Elanders Tryckeris lokaler.

Snart går flyttlasset  
till nya stationentill nya stationen
– Invigning sker sista mars


