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SURTE. I tio år har Lena 
Sjöstrand drivit ett 
budbilsföretag.

Sedan i höstas kan 
hon också titulera sig 
caféägare.

– Det har gått bättre 
än vad jag hade vågat 
föreställa mig, säger 
Lena till lokaltidningen.

Den 1 augusti övertog Lena 
Sjöstrand centrumlokalen i 
Surte. En dryg månad senare 
var renoveringen klar och 
Bedas Café stod redo att in-
vigas.

– Jag hade blivit rast-
lös och kände att jag ville 
göra något annat än att köra 
budbil. Firman har jag vis-
serligen kvar med tre anställ-
da. Jag hade en del olika idéer 
som snurrade runt i huvudet 
och att det skulle bli just ca-
féverksamhet var ingen själv-
klarhet, säger Lena Sjöstrand 
och fortsätter:

– Ett annat skäl som spela-
de in var att min son bestämt 
sig för att hoppa av gymna-
siestudierna. Jag ville att han 
skulle ha något att sätta hän-
derna i och därför driver vi 
nu rörelsen tillsammans. Det 
känns jättebra och på caféet 
fungerar vi som kollegor, inte 
som mor och son.

Kunderna hittade snabbt 
till Bedas Café och numera 
finns det gott om stamgäster.

– Vi har fått en väldigt po-
sitiv respons. För mig är det 
en helt ny bransch och jag 
lär mig nya saker varje dag. 
Min önskan är att gäster-
na ska uppleva Bedas som 
ett mysigt ställe med en per-
sonlig prägel. Förhoppnings-
vis ska de också tycka om det 
som serveras, skrattar Lena.

Varje vardag serveras gröt-
frukost och lunch av olika 
slag, husmanskost, pajer och 
lasagne.

– Det är uppskattat och vi 
har många återkommande 

lunchgäster, berättar Lena.
Till våren kommer en 

glassbar att öppnas och dess-
utom ska uteserveringen be-
redas större plats.

– Jag tror på Surte som 
samhälle med den nya vägen 
och pendeltågsstationen som 
håller på att växa fram. Att få 
vara en del i den utveckling-
en känns stimulerande, avslu-
tar Lena Sjöstrand.

Smakstart för Bedas Café
– Budbilsförare körde in på nytt spårkörde in på nytt spår

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I höstas öppnade Lena Sjöstrand Bedas Café i Surte. En 
lyckoträff har det visat sig då tillströmningen av gäster 
varit god.

NOL. Antalet uttryck-
ningar för räddnings-
tjänsten i Ale fortsät-
ter att minska.

Under fjolåret inkom 
231 larm till statio-
nerna i Nol och Surte.

Det var 31 uttryck-
ningar färre än året 
innan.

Statistiken talar sitt tydliga språk. 
Antalet uttryckningar för rädd-
ningstjänsten i Ale minskar. Så 
sent som 2008 inkom 312 larm, 
i fjol hade siffran sjunkit till 231.

– Det är positivt och det är 
naturligtvis en trend som gärna 
får fortsätta, säger Joakim Her-
mansson, ställföreträdande rädd-
ningschef i Ale.

– Vad det beror på är svårt att 
säga. Faktum är att vi upplevde fler 
trafikolyckor under 2010 än tidi-
gare år. Det brukar vara ungefär 
50 per år, men under fjolåret rap-
porterades 65 trafikolyckor. Det 
syns också i listan över skadade, 
95 personer jämfört med 64 året 
innan, säger Hermansson.

– Kanske har det med vägut-
byggnaden att göra. Fördelen är 
att det går lite långsammare och 
konsekvenserna blir i regel inte så 
allvarliga.

Något som har minskat mar-
kant är brandtillbuden, såväl i 
byggnad som bil-, container- och 
skogsbränder.

– Bränder i byggnad var 28 mot 
36 året innan. Bränder, ej i bygg-
nad, var 40 mot 67. Så sent som för 
två år sedan var motsvarande siffra 
80, förklarar Hermansson.

Ett annat glädjeämne är siffran 
över antalet utlösta automatlarm. 
Under 2010 åkte räddningstjäns-

tens personal på 30 larm, vilket är 
mer än en halvering jämfört med 
2008.

– Fastighetsägarna och verk-
samhetsutövarna har verkligen 
jobbat med detta och tagit sitt 
ansvar. Att slippa en massa obe-
fogade larm sparar resurser som 
kan användas till annat.

Brand i Surte
Några större händelser finns inte 
att rapportera från 2010. Det 
skulle i så fall vara den brand som 
utbröt i en bil- och däckverkstad i 
Surte strax före jul.

– Den har vi i färskt minne. 
Det var tidigt på morgonen den 
15 december. Den påverkade en 
del andra samhällsfunktioner då 
vi blev tvungna att stänga av trafi-
ken på väg- och järnvägen. Fartyg 
med brandfarligt gods fick heller 
inte trafikera älven, berättar Her-
mansson.

Vad minns du annars från 
2010?

– Att vi invigde en ny brandsta-
tion i Surte i mars. Det är ett fan-
tastiskt roligt minne eftersom så 
många människor jobbat så hårt 

under en lång följd av år för att 
det skulle bli verklighet.

Hur är statusen på er for-
donspark?

– Precis i dagarna har vi fått 
en ny pick up-bil till stationen i 
Surte. Den tidigare bilen ska an-
vändas till inryckning vid larm. Vi 
har också beställt ett terrängfor-
don till Nol. Den sexhjulingen är 
inte tagen i drift ännu utan håller 
på att utrustas. Vidare så väntar vi 
en ny släck- och räddningsbil till 
Surte, som ska levereras i början av 
året. Den som används nu är från 
1986 och normal livslängd brukar 
vara 15 år, säger Hermansson.

– Det nya fordonet kommer 
också att vara utrustad med en 
skärsläckare, vilket vi inte har haft 
tillgång till tidigare.

Några andra nyheter att rap-
portera om inför 2011?

– Nej, förutom att vi fortsät-
ter att utreda möjligheterna till att 
bilda ett räddningsförbund. Det 
arbetet har satts igång och under 
året hoppas vi få fram ett under-
lag för beslut, avslutar Joakim 
Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Trenden håller i sig för räddningstjänsten i Ale

Antalet larm till räddningstjänsten i Ale fortsätter att 
minska. I fjol noterades totalt 231 larm i kommunen, vilket 
var 31 utryckningar färre än året innan. Däremot ökade an-
talet anmälda trafikolyckor.       Arkivbild: Christer Grändevik

– Antalet larm fortsätter att minska– Antalet larm fortsätter att minska
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se

�� �����!�� �����!
"������
	��#����
�$����%���
����#
����
������&�

'������
(&&)*+��,%�-�.��������

������#$���
/�����������������$��0

Vecka 3 har vi STÄNGT för renoveringGäller t.o.m. 15/1.
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KURSSTART V.4

Yoga
Meditation
Afrodans
Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema.

Träning för kropp & själ!

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.3

Enligt schema på 
hemsidan


