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LILLA EDET. 638 namn-
underskrifter.

Så många hade skri-
vit på proteslistorna 
mot stängningen av 
Lödöse brandstation.

Jörgen Andersson 
(C), som initierat upp-
roret, överlämnade i 
förra veckan listorna 
till Miljö- och bygg-
nämndens ordförande, 
Carlos Rebelo DaSilva 
(S).

Centerpartiet i Lilla Edet 
vägrar ge upp hoppet om 
en fungerande brandstation 
i Lödöse. Partiets talesman 
i frågan, Jörgen Andersson, 
påtalar också att man har ett 
brett stöd bland invånarna i 
den södra kommundelen.

– 638 namnunderskrifter 
på kort tid säger en del. Vi 
har inte på något sätt försökt 
övertala folk att skriva under, 
det har byborna gjort av egen 
fri vilja, betonar Andersson.

Protestlistorna har legat 
ute i affärer samt på Lödöse 

museum. I tisdags eftermid-
dag tog Jörgen Andersson 
med sig listorna och begav 
sig till kommunhuset i Lilla 
Edet där Carlos Rebelo 
DaSilva mötte upp för att ta 
emot materialet.

– Det finns flera skäl till 
varför det bör finnas en 
brandstation i Lödöse. Tids-
skillnaden är den viktigaste 
faktorn att lyfta fram. Det är 
ungefär tio minuters längre 
utryckningstid från Lilla 

Edet och det känns inte alls 
bra, säger Jörgen Andersson.

Förutom protestlistorna 
tog Jörgen Andersson till-
fället i akt att dela ut en pre-
sent, som han själv valde att 
uttrycka det, till Miljö- och 
byggnämndens ordförande.

– Här får du ett kuvert där 
det finns en lapp på fem per-
soner i Lödöse som vill bli 
brandmän. Om de klarar de 
fysiska testerna vet jag inte, 
men då kanske kommunen 

kan hjälpa dem med trä-
ningen. Det är åtminstone en 
god början, sade Andersson 
som också överlämnade en 
interpellation där han bland 
annat frågar sig om det finns 
en plan för när stationen i 
Lödöse skall öppnas igen.

– Jag tänker fortsätta enga-
gera mig i den här frågan. 
Det handlar om trygghet och 
säkerhet för våra invånare, 
säger Jörgen.

Carlos Rebelo DaSilva tog 
hand om protestlistorna och 
interpellationen för regist-
rering. Nästa steg blir att 
informera övriga ledamöter 
i nämnden.

– Rekryteringsproblema-
tiken är inget nytt, den har 
funnits i många år. Tjänste-
männen var tvungna att ta 
det här beslutet. Ett rädd-
ningsfordon kräver minst 
två personer och då måste vi 

veta att den kan vara beman-
nad 24 timmar om dygnet. Vi 
kan inte säga var god dröj till 
den person som ringer. Jag 
anser att Centerpartiet borde 
nyansera sig lite grann. Det 
här handlar om politisk 
populism, avslutar Carlos 
Rebelo DaSilva.

Räddningsaktion för Lödöse brandstation
– Centerpartiet överlämnade protestlistor
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Centerpartiets Jörgen Andersson överlämnar protestlistor gällande stängningen av Lödöse 
brandstation till Miljö- och byggnämndens ordförande, Carlos Rebelo DaSilva (S).

Lödöse brandstation stängde i september.
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