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Brandstationen i Lödöse har 
ett nedläggningshot vilande 
över sig. Det visar den 
utredning som Miljö- och 
byggnämnden i Lilla Edets 
kommun har att ta ställning 
till vid nästa sammanträde.

– Det får vara slut med 
nedläggningshoten. Först 
var det byskolorna som hota-
des av stängning och nu det 
här, dundrar centerpartisten 
och det tidigare kommunal-

rådet Bjarne Färjhage.
– Lödöse är ett samhälle 

som expanderar och då vore 
det förfärligt om brandsta-
tionen slås igen, anser Färj-
hage.

Såväl Centerpartiets lokal-
politiker som företrädare 
från regionen medverkade 
på onsdagskvällens möte, 
som hölls på utomhussce-
nen Ljudaborg. Det var inte 
bara räddningstjänsten som 
debatterades, även ambu-
lanssjukvårdens framtid var 
uppe för diskussion.

– Ambulanstillgänglig-
heten är en väldigt viktig 
fråga. Det uppsagda avtalet 
med Nolambulansen spär 
dessutom på osäkerheten för 
invånarna i vår kommun. Vi 
är redan dåligt försedda med 
ambulanser och nu är risken 

att tillgängligheten ytterli-
gare försämras, säger Bjarne 
Färjhage.

– Det finns ett krav i regi-
onen om att ambulansen ska 
kunna nå 90 procent av alla 
olycksplatser inom loppet av 
20 minuter. Det klarar man 
inte i Lilla Edet. Således 
lever regionen inte upp till 
sina egna krav. Centerpartiet 
ställer krav på fler ambulan-
ser.

– Vi måste också införa 
IVPA, som betyder ”i väntan 
på ambulans”. Räddnings-
tjänstpersonalen får speciell 
utbildning och viss utrust-
ning införskaffas så att hjälp-
insatsen vid olycksplatsen 
kan starta så tidigt som möj-
ligt.

Nu fanns det även ljus-
punkter att fokusera kring på 

mötet. Det mest positiva som 
lyftes fram var det faktum att 
en privat aktör planerar att 
öppna två vårdcentraler i 
kommunen, i Lilla Edet och 
Lödöse.

– Det är inte helt klart, 
men signalerna är så här 
långt positiva. Det är ett 
danskt vårdföretag som 
redan idag bedriver verksam-
het ibland annat Trollhättan 
och Vänersborg, förklarar 
Bjarne Färjhage.

Återstår att se vad som 
händer i Lödöse den när-
maste tiden.

Brandstationen i Lödöse hotas av nedläggning
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Brandstationen i Lödöse hotas av nedläggning vilket Centerpartiet i Lilla Edet tycker är för-
färligt.

Bjarne Färjhage (C).

LÖDÖSE. Brandstatio-
nen i Lödöse riskerar 
att läggas ned.

Å andra sidan har 
hoppet tänts om en 
privat vårdcentral på 
orten.

Detta var ett par av 
samtalsämnena när 
Centerpartiet i Lilla 
Edet bjöd in till ett all-
mänt möte på Lödöse 
Museum.

ÄLVÄNGEN. I 25 år har 
det funnits en optiker-
butik i Älvängen.

Nästan lika länge har 
Marie Tarby och Lena 
Johansson kamperat 
ihop.

I lördags var det jubi-
leumsfirande då alla 
besökare bjöds på kaffe 
och tårta.

Idén om att bli optiker föddes 
hos Marie Tarby när hon var 
17 år. Det var då som Marie 
fick sina första kontaktlinser.

– Jag var hos den legenda-
riske optikern Åke Gustavs-
son i Göteborg. Jag tyckte 
att det verkade vara ett trev-
ligt jobb och han intygade 
det. Då bestämde jag mig för 
att bli optiker. Det har jag 
aldrig behövt ångra, säger 
Marie Tarby.

Inledningsvis arbetade 
Marie på olika optikerbuti-
ker i Göteborg. På Optikus 
på Linnégatan kom hon i 
kontakt med Stanko Pla-
sinic.

– Han frågade om min chef 
var intresserad av att starta 
en optikerbutik i Älvängen. 

Han är för gammal sade jag, 
så hör med mig istället.

Det är bakgrunden till 
varför Marie Tarby etable-
rade Älvängens Optik. Efter 
tio år övergick butiken i Din 
Optiker för att senare bli 
uppköpt av danska Synoptik.

– Sedan tio år tillbaka är 
jag anställd och inte längre 
egen företagare. Det kändes 
som ett naturligt steg att ta 
för att hänga med i utveck-
lingen. Nu kan jag koncen-
trera mig fullt ut på kunderna 
och slipper skrivbordsarbetet 
med bokföring och så vidare. 
En stor kedja som Synop-
tik har dessutom helt andra 
muskler.

Hur är det att bedriva 
verksamhet i ett samhälle 
som Älvängen?

– Det är jätteroligt! Vi 
har en fantastisk kundkrets, 
som vi har lyckats bygga upp 
under årens lopp. Jag tycker 
det är kul att gå till jobbet 
varje dag och jag trivs ihop 
med kunderna, säger Marie 
Tarby.

Så upplever också Lena 
Johansson sin vardag. Hon 
började i butiken ett halvår 

efter öppnandet.
– Vi har båda ett förflu-

tet i Lödöse och när jag såg 
namnet Tarby ringde jag till 
Marie och erbjöd mina tjäns-
ter, förklarar Lena.

Trogna parhästar
Det dröjde inte länge förrän 
Lenas önskan om en anställ-
ning uppfylldes. Därefter 
har Marie och Lena varit 
trogna parhästar, som byggt 
upp enheten tillsammans 
med Marika Sjöholm som 
blev en mycket värdefull för-
stärkning åtta år efter star-
ten. Hon arbetar idag som 
verkstadsoptiker. I stort sett 
samtliga glasögon tillverkas i 
butiken i Älvängen. 

Dessutom arbetar ytter-
ligare en assistent i butiken, 
David Bergström, som bör-
jade sin anställning vid års-
skiftet.

– Det har hänt en del 
under årens lopp, framfö-
rallt gäller det den tekniska 
utrustningen. Vårt under-
sökningsrum har förfinats 
och datorerna har underlät-
tat arbetet på många sätt, 
säger Lena Johansson.

Andelen linser i förhål-
lande till glasögonförsälj-
ning är 18 % för butiken i 
Älvängen. Det är en något 
högre andel jämfört med 
andra enheter inom Synop-
tik.

– Det är trendigt att bära 
glasögon just nu. På senare 
år har också försäljningen av 
terminalglasögon ökat mar-
kant. Arbetsgivaren har en 
skyldighet att tillhandahålla 
terminalglasögon för den 
personal som sitter bakom 
en dataskärm varje dag. 

Synoptik har slutit avtal med 
ett stort antal företag över 
hela landet och är faktiskt 
en ledande aktör inom detta 
område, säger Marie Tarby.

Hur ser glasögonmodet 
ut i vår?

– Det är större bågar som 
gäller, företrädelsevis plast-
bågar. En del kunder är också 
väldigt medvetna och vet 
vilket märke de vill ha, säger 
Lena Johansson.

Hos Synoptik finns glasö-
gonstylister som hjälper kun-
derna att hitta rätt i djungeln 

av bågar.
– Det gäller att hitta rätt 

form och färg för respek-
tive individ, betonar Marie 
Tarby.

På frågan om Älvängens 
optikerbutik kommer att 
finnas kvar i ytterligare 25 år 
svarar hon:

– Så länge Älvängen för-
blir en naturlig handelsplats 
kommer Synoptik absolut att 
finnas kvar.

Synoptik i Älvängen 25-årsjubilerar
– Marie och Lena trogna parhästar
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Marie Tarby och Lena Johansson på Synoptik i Älvängen, som firade 25-årsjubileum den 
gångna helgen.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
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