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LILLA EDET. Rekryte-
ringssvårigheter gör 
att brandstationen i 
Lödöse stänger.

Istället flyttar delar 
av personalstyrkan till 
Lilla Edet.

– Vi ser flera vinster 
med den nya organi-
sationen, säger Kalle 
Kivistö på räddnings-
tjänsten i Lilla Edet.

Den 8 september stänger 
Lödöse brandstation. Per-
sonalbrist utgör grunden för 
detta politiska beslut.

– Fyra av de sju deltids-
brandmän som är verksam-
ma i Lödöse flyttar med till 
Lilla Edet, berättar Kalle Ki-
vistö, som tror att räddnings-
tjänsten totalt sett i kommu-
nen står inför en kvalitetshöj-
ning.

– Vi kommer att nå ett 
större område på kortare tid 
med ”Lödösebilen”, som är 
utrustad med skärsläckare, 
klippverktyg och så vidare. 
Den kommer också att förses 
med ytterligare specialutrust-
ning, säger Kivistö.

Två heltidsbrandmän 
kommer att nyttja Lödöse-
bilen under dagtid, klock-
an 8-18. Fordonet kommer 
att rulla på externa arbeten 
som bland annat informa-
tionsträffar i skolor, tillsyns-
arbeten, företagsbesök och så 
vidare.

– Bilen kommer att synas 
ute i samhället en hel del. 
Har vi tur så är den närmare 
olycksplatsen när väl larmet 
går.

– Vid larm på kvällstid 

kommer fordonet att beman-
nas med två brandmän, varav 
en person som har erfaren-
het av skärsläckarutrustning-
en, betonar Kivistö.

Är inte risken uppenbar 
att servicen försämras för in-
vånarna i kommunens södra 
del?

– På dagtid blir anspän-
ningstiden kortare. I vissa 
fall kommer dessutom bilen 
redan att vara i rullning när 
larmet går. Kvällstid däremot 
kan det bli en aning försäm-

ring. Det är den tiden som det 
tar att åka från Lilla Edet till 
Lödöse, säger Kivistö.

– Tio procent av alla våra 
larm kommer från Lödöse, 
resterande utryckningar sker 
till andra delar av kommu-
nen. Jag ser att vi får en flexi-
blare och effektivare organi-
sation.

Räddningstjänsten i 
Lilla Edet är således inte 

eftersatt enligt ditt sätt att 
se det?

– Nej, vi står väl rustade 
med en fungerande organi-
sation och en bra fordons-
park. När vi jämför oss med 
likvärdiga kommuner så är vi 
igenomsnitt två man mer på 
varje larm.

Hur påverkar vägbygget 
er framkomlighet?

– Självklart går det lite 

långsammare och vägbygget 
gör det mer svårframkomligt 
även för oss. Samtidigt vill jag 
ta tillfället i akt att uppmana 
alla bilister till fortsatt försik-
tighet genom Lilla Edet. Det 
gäller att vara observant på de 
trafikomläggningar som sker, 
avslutar Kalle Kivistö.

LILLA EDET. Edetfesti-
valen står för dörren.

Årets publikhändelse 
i Lilla Edet arrangeras 
i dagarna två, 26-27 
augusti.

Efter en tillfällig 
sejour på Edet Värds-
hus är folkfesten till-
baka på torget.

På grund av ombyggnatio-
nen i centrum blev Lion 
tvungna att flytta fjolårets 
festival till området vid Edet 
Värdshus. I år är man emel-
lertid tillbaka i gamla gängor.

– Det fungerade bra förra 
året, men givetvis är det 

en stor fördel att kunna ha 
arrangemanget i centrum. Vi 
hade ett litet publiktapp i fjol 
och många kommuninvånare 
har uttryckt sin förtjusning 
över att festivalen är tillbaka 
på torget i Lilla Edet, säger 
festgeneral Joachim Flodin.

Många programpunkter 
är att känna igen från tidigare 
upplagor och varför ändra på 
ett vinnande koncept? På 
fredagen blir det traditio-
nell uppstart för barnen med 
aktiviteter i form av karusell, 
hoppborg, pilkastning och så 
vidare. I rocktältet kommer 
GO-rockalong band att upp-
träda och senare på kvällen 

intar Streaplers scenen.
– Det brukar alltid vara 

gott drag när vi spelar på 
Edetfestivalen. Det är en 
speciell känsla att få lira på 
hemmaplan, förklarar Stre-
aplers trummis och tillika 
sångare, Kjetil Granli, som 
är bosatt på orten.

– Vi har upplevt en väldigt 
lyckad sommar – igen får 
man väl tillägga. Vi har slagit 
publikrekord på flera stäl-
len, säger Kjetil Granli som 
också berättar att det popu-
lära dansbandet förbereder 
en ny skiva.

På lördag återupptas fes-
tivalen redan klockan tio på 

morgonen med bland annat 
poängpromenad. Under 
dagen erbjuds musikun-
derhållning av Lilla Edets 
Musikförening och Martins-
sons Brasskvintett. På pro-
grammet står också cirkus 
och utdelning av ungdoms-
stipendium.

– På kvällen välkomnar vi 
JC Band i restaurangtältet. 
Det är ett lokalt etablerat 
coverband som gör debut 
på Edetfestivalen. Det ser 
vi fram emot, säger Jochim 
Flodin.

Fullt ös i två dagar utlovas!

JONAS ANDERSSON

– Verksamheten flyttas till Lilla Edet

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kalle Kivistö, räddningstjänsten i Lilla Edet.

I början av september stänger brandstationen i Lödöse och 
delar av personalstyrkan flyttar till Lilla Edet.

Brandstationen i Lödöse stänger

Edetfestivalen har hittat hem igenEdetfestivalen har hittat hem igen

– Arrangemanget tillbaka på torget 
Sin vana trogen bjuder Streaplers upp till dans i restaurangtältet på fredagskvällen.                     Arkivbild: Jonas Andersson

Många roliga aktiviteter är att vänta när Edetfestivalen ar-
rangeras på torget i Lilla Edet 26-27 augusti.
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GYM KONDITION GRUPPTRÄNING SOL REHAB 

PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB M.M.
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