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LILLA EDET. Ett polis-
kontor på hjul.

Det har blivit verk-
lighet i Lilla Edets 
kommun.

Varje torsdag står 
husbilen uppställd i 
centrum.

Lilla Edets kommun har varit 
utan polisstation sedan 2003. 
Protesterna var på sina håll 
högljudda vid den tidpunk-
ten, men faktum är att den 
polisiära närvaron har ökat i 
kommunen sedan stationen 
lades ner.

– Det var inte av ekono-
miska skäl som vi besluta-
de att stänga stationen i Lilla 
Edet, det handlade istället om 
att vi behövde anpassa verk-
samheten till den nya sam-
hällstrukturen. Vi såg en ny 
typ av brottslighet växa fram 
ur ett samhälle under utveck-
ling. Detta medförde att po-
lisen tvingades vässa sin or-
ganisation och effektiva-
re utnyttja samt kompetens-
höja polispersonalen för att 
möta behovet.  Ur detta per-
spektiv var besluten att stänga 
de mindre stationer helt nöd-
vändiga och i många fall också 
helt avgörande, förklarar po-
lischef Claes Johansson.

– Vi försöker hela tiden 
anpassa oss efter tidens anda. 
Mobila poliskontor är ett bra 
exempel på det. Dals-Ed, 
Munkedal och Färgelanda är 
vid sidan av Lilla Edet orter 
som tidigare har haft polis-
stationer där vi nu praktise-
rar vårt mobila kontor.

Allmänheten välkomnas
I Lilla Edet kommer polisens 
husbil att stå parkerad varje 
torsdag, klockan 10-14. All-
mänheten välkomnas med 
sina frågor, för att få informa-
tion eller rentav för att lämna 
tips till ordningsmakten.

– Dialogen med invånar-

na är a och o för polisen. 
Kommunikationen har hit-
tills skett i samband med be-
folkningsmöten och att vi re-
gelbundet träffar kommuna-
la företrädare, som för fram 
önskemål om vår polisiära 
verksamhet i området. Det 
finns också reglerat i ett så 
kallat samverkansavtal, säger 
Claes Johansson.

– Nu tar vi nästa ett steg för 
att ytterligare förbättra kom-
munikationen. Invånarna ges 
möjlighet att möta en polis-
man på plats.

Har det gjorts någon 
utvärdering av de mobila 
poliskontor som finns på 
andra håll i landet?

– I Skaraborg har poli-
sen fått väldigt positiva re-
aktioner och vi hoppas på 
samma effekt i vårt område. 
Det mobila kontoret är tänkt 
som ett komplement till den 
dagliga polisverksamheten.

Husbilen är utrustad med 
två fullvärdiga arbetsplatser 
där det också finns möjlighet 
att utgöra drogtester.

– Vårt mobila kontor kan 
användas till planerad verk-
samhet i omgivningen. Poli-
ser som tidigare var tvungna 
att bege sig till Trollhättan för 
drogtester och rattfylleriprov 
kan lika gärna använda mo-

bilkontoret som avrapporte-
ringsplats. Vi ser många för-
delar med det här sättet att 
jobba, säger Claes Johansson.

Lars-Åke Ringström och 
Tommy Eliasson är de po-
lismän som kommer att be-
manna det rullande kontoret. 
Förhoppningsvis kommer 
styrkan att utökas med ytter-
ligare poliser vad det lider.

– Jag har jobbat 30 år inom 
polisen och sysslat med allt 
möjligt, varit kvarterspolis i 
Västra Frölunda, jobbat inom 
trafikpolisen, kört motorcy-
kel och så vidare. Jag tycker 
det här ska bli riktigt roligt 
och jag tror på idén. Det blir 
en helt annan respons för all-
mänheten att kunna träffa en 
polis och prata öga mot öga, 
säger Tommy Eliasson.

– I den här rollen får du 
gilla den sociala biten. Lars-
Åke och jag har lång erfa-
renhet inom polisyrket och 
det har vi nytta av när vi är 
runt med vårt mobila polis-
kontor. Vi har rutin och kan 
förhoppningsvis svara på de 
flesta frågor som dyker upp, 
avslutar Tommy Eliasson.

LILLA EDET. Våra nya 
livsstilssjukdomar som 
diabetes typ 2 och 
hjärt-kärl-sjukdomar 
kryper allt längre ner i 
åldrarna, ett fenomen 
som Annika Gustafson 
är väl bevandrad med.

Efter drygt 30 år 
som sjuksköterska har 
hon nu startat egen 
rörelse med inriktning 
mot hälsa.

Sedan i våras driver 
hon HälsoVärdetVäst i 
centrala Lilla Edet.

Annika Gustafson är ett väl-
bekant ansikte för många 
kommuninvånare. I 14 år 
har hon arbetat som sjukskö-
terska på Lilla Edets vård-
central.

– De sju senaste åren var 
det med inriktning på pa-
tienter med hjärt- och kärl 
sjukdomar, jag tog en hel del 
blodtryck och ansvarade för 
den uppföljning som patien-
terna behövde mellan sina lä-
karbesök.

– Jag har alltid älskat mitt 
jobb och känt att min insats 
varit värdefull för patienter-
na. När vårdvalet infördes för 
ett par år sedan, ändrades de 
ekonomiska förutsättningar-
na på vårdcentralen. Detta 
ledde till omprioriteringar 
i arbetet och mindre tid för 
min hjärt-kärl -mottagning.

Främja företagsamhet
Detta fick Annika Gustafson 
att tänka till. I samma veva 
fick hon en inbjudan från 
Vårdförbundet om ett pro-
jekt där Swedbank, Nyföre-
tagarcentrum och SKL (Sve-
riges kommuner och lands-
ting) fanns med som samar-
betspartners.

– Detta var förra hösten. 
Inspirationskvällen syfta-
de till att främja företagsam-
het inom vården. Därefter 
gick jag en tredagarsutbild-
ning, som ytterligare gav mig 

blodad tand att starta eget.
Sagt och gjort. Under 

våren började Annika Gus-
tafson så smått att planera 
för sin verksamhet, gick en 
två veckor lång kostutbild-
ning, samtidigt som hon job-
bade kvar på vårdcentralen.

– I somras tog jag beslu-
tet att satsa fullt ut på mitt 
eget företag, HälsoVärdet-
Väst. Det får bära eller brista 
tänkte jag. Jag har dessutom 
hunnit kompletterat min ut-
bildning med att bli ISO die-
tencoach.

Gå ned i vikt
Annika Gustafson vänder sig 
i första hand till människor 
som vill ha hjälp med att gå 
ned i vikt. 

– Dessa resurser är be-
gränsade på vårdcentraler-
na vilket jag tycker är synd. 
Samma sak gäller även rök-
avvänjning, där det finns en 
stor efterfrågan.

Genom att erbjuda privat-

personer och mindre före-
tag ett hälsotest vill Annika 
Gustafson utgöra en hjälp 
till självhjälp. Hennes tips 
och råd ska förhoppningsvis 
kunna förhindra hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes 
hos kunderna.

– På ett hälsotest tar jag 
fram aktuellt kolesterolvärde, 
mäter blodsocker, tar blod-
tryck och så vidare. Sedan 
förs ett samtal utifrån kun-
dens värden för att se vilka 
eventuella riskfaktorer som 
föreligger.

Kombinationen av dålig 
kost och inaktivitet är ofta 
grundläggande orsaker till 
en dålig hälsa.

– I många fall handlar det 
om att få till små förändring-
ar i livsmönstret. Det behöver 
inte vara så komplicerat, av-
slutar Annika Gustafson.

Mobilt poliskontor i Lilla Edet
– Kommer till centrum varje torsdag– Kommer till centrum varje torsdag

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Åke Ringström delar ut information om det mobila po-
liskontoret, som kommer att finnas på plats i Lilla Edet varje 
torsdag.

Hjälp till självhjälp för en bättre hälsa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annika Gustafson driver HälsoVärdetVäst som håller till i 
källarplanet på Studio M i Lilla Edet.    

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-
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Delta i vår 
viktminskningskurs 

 i Lilla Edet


