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SURTE. Stor glädje och 
stolthet!

Det var vad som 
präglade onsdagens 
invigningsceremoni.

Efter många turer 
fram och tillbaka har 
Surte äntligen fått en 
ny brandstation.

Breda leenden och lättsam 
stämning. Det gick inte att 
ta miste på den lycka som 
Surtes brandmän kände i 
samband med invigningen av 
den nya stationen i före detta 
Elanders Tryckeri.

– Vi är så nöjda! Resulta-
tet blev till och med bättre än 
vad vi vågat hoppas på från 
början, sade Bosse Svens-
son, en av många brandmän 
i Surte som slitits mellan 
hopp och förtvivlan under 
det senaste decenniet.

En lång väntan är emel-
lertid över. I onsdags fanns 
ingen anledning att sörja 
över tidigare besvikelser och 
krossade drömmar, nu ville 
alla glädjas åt det faktum att 
Surte fått en ny station.

– Återigen en dag att vara 
stolt och glad som alebo. Idag 
är det äntligen dags att inviga 
vår nya brandstation i Surte 
– en viktig del i kommunens 
samhällstjänstuppdrag som 
det innebär att rädda liv och 
egendom, förklarade kom-
munalrådet Jarl Karlsson 
(S) i sitt invigningstal.

2008 viktigt år
– Under förra mandatpe-
rioden så diskuterades beho-
vet av räddningsstationer i 
kommunen, men vägbyg-
get gjorde att det återigen 
handlade om väntan. 2008 
var ett viktigt år. Arbets-
miljön var allt annat än god 
för brandmännen och kom-
munledningen inbjöds till 
studiebesök på ort och ställe. 
Besöket resulterade till upp-
draget att snarast skaffa fram 
en ny lokal för verksamhe-
ten. Resultatet av uppdraget 
ser vi idag, fortsatte Karlsson 
och tillade:

– Detta är i ett och samma 
andetag verksamhetsutveck-

ling och näringspolitik. Med 
dessa ord förklarar jag den 
nya brandstationen i Surte 
för invigd.

Ale kommun är numera 
hyresgäst hos Surte Lager-
service, som har låtit bygga 
om verkstadslokalen enligt 
räddningstjänstens önske-
mål. 

– Vi har under hela pro-
cessen upplevt ett otroligt 
gott samarbete med fastig-
hetsägaren Rune Sporre, 
konstaterade tekniska nämn-
dens ordförande, Willy Köl-
borg (S), som senast 2004 
var med och invigde Nols 

nya brandstation.
– Tänk att få vara med och 

inviga två nya brandstatio-
ner. Det är inte många som 
gör det under sin politiska 
karriär, skrattade Willy.

Hyllningstalen var många 
liksom lyckönskningarna till 
personalen som kommer att 
få nyttja den nya stationen. 
Räddningschef i Kungälv/
Ale, Håkan Lundgren, pas-
sade på att säga några ord till 
församlingen som bjudits in 
till invigningskalaset.

Tryggt samhälle
– Personalen utgör vår spjut-
spets och de har nu fått de 
bästa förutsättningarna för 
att kunna utöva sitt arbete. 
Ale är en kommun under 
utveckling och som vågar 
titta framåt. De nya brand-
stationerna i Nol och Surte 
borgar för ett tryggt och 
säkert samhälle.

Ställföreträdande rädd-
ningschef, Joakim Her-
mansson, var inne på samma 
linje.

– Detta är en dag vi kan slå 
oss för bröstet. Jag vill lyfta 
fram personalen som har haft 
det tungt och motigt under 
de senaste tio åren. Ni har 
kämpat på och upprätthållit 
beredskap och fysisk status, 

och inte minst kämpaglöden, 
trots många motgångar. Ni 
är värda detta!

Lokaltidningen ber att få 
sälla sig till gratulanterna.

En glädjens dag i Surte
– Feststämning när nya brandstationen invigdes

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Grattis! Kommunalrådet Jarl Karlsson lyckönskar brandför-
man Lasse Andersson.

Dukat till fest var det i vagnhallen där inbjudna besökare bjöds på smörgåstårta.

Tekniska förvaltningens chef, Ann-Britt Svedberg, tog fram 
dragspelet och underhöll i samband med onsdagens invig-
ningsceremoni.

Ulf Bredesen, Ingmar Jigfelt, Catharina Eliasson och Joakim Hermansson fanns på plats för 
att ta del av invigningen.

Fastighetsägaren Rune Sporre i samspråk med tekniska 
nämndens ordförande, Willy Kölborg.

Håkan Lundgren, räddningschef Kungälv/Ale, i samspråk med 
Ingemar Larsson, platschef på brandstationen i Kode.

Kommundirektör Stig Fredriksson var en av invignings-
gästerna liksom Nils Birgander, tidigare teknisk chef i Ale 
kommun.

Trafikolyckor i påskhelgenTrafikolyckor i påskhelgen

Ett par trafikolyckor inträffade i Ale under påskhelgen. Ett par trafikolyckor inträffade i Ale under påskhelgen. 
På skärtorsdagen var det en bil som körde in i formen På skärtorsdagen var det en bil som körde in i formen 
på brobygget i Nol. På påskaftons morgon, vid halv tio-på brobygget i Nol. På påskaftons morgon, vid halv tio-
tiden, fick räddningstjänsten rycka ut då en bil med tiden, fick räddningstjänsten rycka ut då en bil med 
släp gått av vägen vid Stora Viken, Nödinge. Tre perso-släp gått av vägen vid Stora Viken, Nödinge. Tre perso-
ner befann sig i bilen, men de lyckades ta sig ut själva.ner befann sig i bilen, men de lyckades ta sig ut själva.
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