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SURTE. I över 30 år 
blev han räddnings-
tjänsten trogen.

Nu har Lasse Anders-
son tagit semester för 
gott och blivit pensio-
när.

– Självklart kommer 
jag att sakna kamra-
terna på stationen, 
säger Lasse till lokal-
tidningen.

Det var 1980 som Lasse 
Andersson, 66, första gången 
kom i kontakt med rädd-
ningstjänsten. En kompis till 
honom frågade om han inte 
ville bli deltidsbrandman på 
stationen i Surte.

– Jag jobbade på Waso-
verken som det hette då, det 
som senare blev Ledu. Efter-
som jag blev tillfrågad tänkte 
jag att det kunde var intres-
sant att testa på. Faktum är 
att jag tyckte det var roligt 
från första stund och därefter 
har det aldrig funnits några 
tveksamheter kring brand-
mannayrket, säger Lasse.

1984 skedde en olycka 
som kom att förändra Lasses 
liv dramatiskt. Han ådrog sig 
svåra brännskador i samband 
med en skogsbrand i Vättle-
fjäll. Han fick gå hemma i två 
år och att återvända till sitt 
ordinarie arbete som verk-

stadsmekaniker var aldrig att 
tänka på.

– Under min sjukskriv-
ning fick jag oerhörd stött-
ning från arbetskamrater, 
chefer och Ale kommun. Det 
betydde mycket för mig, för-
klarar Lasse.

1986 var Lasse Andersson 
åter i tjänst, nu som heltids-
anställd brandförman och 
senare även stationsansva-
rig i Surte. Det arbetet har 
Lasse haft fram till den sista 
augusti då han avtackades 
vid en ceremoni på Glas-
bruksmuseet i Surte. Repre-
sentanter från kommunen, 
personal från stationerna i 
Kungälv, Surte och Nol samt 
före detta kollegor deltog på 
sammankomsten.

– Något vemod för att bli 
pensionär har jag inte känt, 
jag har hunnit vänja mig vid 
tanken. Jag har inga stor-
slagna planer framöver utan 
ska njuta av ledigheten. Jag 
gillar att pyssla i trädgården, 
promenera och underhålla 
huset.

Hur har räddningstjäns-
ten förändrats under de 
dryga tre decennier som 
du varit verksam?

– Oj, det är en oerhörd 
skillnad nu jämfört med 
när jag började. Det ställs 
mycket högre krav på de som 

vill bli brandmän idag. Det 
gäller inte bara fysiskt, utan 
man ska även ha ett tekniskt 
kunnande.

Vilken standard anser 
du räddningstjänsten i Ale 
håller med andra jämför-
bara kommuner i landet?

– Jag vill påstå att Ale har 
en väl fungerande räddnings-
tjänst sett till fordon och 
material.

Vad anser du om att 
Kungälv/Ale har ingått ett 
räddningsförbund?

– Eftersom jag visste att 
det skulle bli efter min yrkes-
verksamma tid, så har jag 
valt att inte lägga mig i den 
frågan.

Med över 30 års erfa-

renhet från räddnings-
tjänsten, vilka egenskaper 
ska en brandman ha anser 
du?

– Empati och förståelse är 
viktiga egenskaper.

Finns det någon särskild 
händelse som har etsat sig 
fast på näthinnan efter alla 
år som brandman?

– Det har funnits både sol-
skenshistorier och tragiska 
händelser. Svåra trafiko-
lyckor är alltid jobbiga att 
uppleva.

Hur kändes det att få 
uppleva invigningen av 
den nya brandstationen i 
mars 2010?

– Det var naturligtvis väl-
digt roligt och efterlängtat. 

Allt blev mer lättarbetat och 
på senare år har vi till och 
med kunnat ta emot studie-
besök och jag har kunnat 
hålla kurser. Det gick inte på 
den gamla stationen.

Kommer du släppa kon-
takten med räddnings-
tjänsten helt och hållet nu?

– Nej, så lätt blir de inte av 
med mig. Jag kommer säker-
ligen svänga förbi stationen i 
Surte då och då för att säga 
hej till personalen.

Ingen mer utryckning för Lasse
– Nu är det pensionärsliv som gäller
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Ett minnesvärt ögonblick. Lasse Andersson tillsammans 
med dåvarande kommunalrådet, Jarl Karlsson (S), i samband 
med invigningen av den nya brandstationen i Surte 2010.
Arkivbild: Jonas Andersson

Lasse Andersson, som påbörjade sin anställning på räddningstjänstens station i Surte 1980, 
har nu gått i pension.       Foto: Christer Grändevik

Faktum är att jag tyckte Faktum är att jag tyckte 
det var roligt från första det var roligt från första 
stund och därefter har stund och därefter har 
det aldrig funnits några det aldrig funnits några 

tveksamheter kring tveksamheter kring 
brandmannayrket.brandmannayrket.

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Exklusivt och många 
möjligheter

Med låg energiförbrukning och högsta 
kvalitet på all inredning, fördelat på
bostad, lägenhet, garage och 
verksamhetslokal. Perfekt för egen-
företagaren eller generationsboende. 
Nybyggt från 2008. Vackert beläget i 
charmiga Alafors med närhet till Hälltorp-
sjön och slalombacken Alebacken. 
Måste ses! 330+120 kvm. 

Pris 4.390.000:- utgångspris.
Ring för bokad visning. 
Adress Rished Tån 209.

Mkt gott skick med 
garage om 70 kvm!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna 
otroligt väldisponerade villa i Surte. 
Här är mkt gjort såsom nya fönster och 
ny fasad. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Stor garagebyggnad om ca 
70 kvm. Perfekt för hobby/verksamhet/
förvaring. Underbart läge på höjden med
kort promenad till Surtesjön. Bra val för 
familjen! 

Barnvänligt i hemtrevliga 
Lilla Edet - STRÖM

Nu kan vi erbjuda en villa med fyra 
sovrum och en hel källare med
gillestuga och plats för både saker och 
aktiviteter för hela familjen!
Villan ligger i populära området Berg 
Östra. Härligt hus med lättskött
trädgård runt om. Garage och nyanlagda 
parkeringsplatser. Alla får
plats! Välkommen hit! 114 + 114kvm. 

Adress Vitklövervägen 3. 

Prisvärt boende! - GÖTA

I detta hus bor du mycket billigt men ändå 
bra med plats för den lilla familjen. Två 
sovrum, vardagsrum, kök och hel källare. 
Med nya E45:an och pendeln så är inga 
avstånd långa längre. Stor tomt med
utvecklingsmöjligheter, men enkel att 
sköta då den är plan. Nära älven.
67 + 67 kvm. 

Ring för bokad visning.
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