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Januari

Gå föräldrakurs 2013
COPE för föräldrar med barn i årskurs 4-6

Vi börjar med att träff as fyra gånger och kan därefter om 
intresse fi nns förlänga med ytterligare fyra träff ar. 
>> Torsdag 17 januari kl 17.30, 

Komvux lokaler, Ale gymnasium

På kursen talar vi om 
uppmärksamhet och beröm, 
om att lära känna ditt barn samt 
bevara sitt lugn och bortse från 
negativt beteende. Öka barnets 
förmåga till egna lösningar och 
byta erfarenheter med andra 
föräldrar.

Föräldrakursen är kostnadsfri och 
varje kurstillfälle är två timmar. 
Kursen leds av utbildade COPE-
handledare. Vid varje kurstillfälle 
bjuder vi på fi ka. Det kommer 
också att fi nnas möjlighet med 
barnvakt för barnen i närliggande lokaler. 

Anmälan till Eva Gundahl, 0303-37 12 50, eva.gundahl@ale.se 
eller Eva Marberg, 0303-33 03 52, eva.marberg@ale.se

PÅ GÅNG I ALE

Man behöver inte ha 
problem för att delta i 

en föräldragrupp.
Programmen riktar sig 
till dig som vill stärka 
din roll som förälder

och som är mån om en 
god kommunikation 

med dina barn.
det handlar inte om att 
vara en dålig förälder, 

det handlar om att
vilja bli en ännu bättre.

ALES ENERGIRÅDGIVARE PÅ BIBLIOTEKET
Har du frågor eller funderingar kring  energianvändning och energikostnader? Ales 
energirådgivare Jerker Persson fi nns på plats för att svara på era frågor.
>> Måndag 21 januari kl 16.00 – 18.00

>> Måndag 28 januari kl 16.00 – 18.00

Ale bibliotek, Nödinge 
 

SAGOSTUNDER
på Älvängens bibliotek
Varje onsdag kl. 10.00. Start 23 januari.
 

SAGOSTUNDER 
med biblioteksdraken på biblioteken i Surte och Skepplanda
Surte bibliotek varannan onsdag, start 30 januari kl. 14.30
Skepplanda bibliotek varannan torsdag, start 31 januari kl.14.30
 

BEBISSAGOSTUNDER 
på Surte bibliotek
För dig och din bebis 4-8 månader. Vi träff as fem gånger 
och läser och ramsar tillsammans. Start torsdag 31 januari 
kl. 09.30. Anmäl dig på biblioteket eller på telefon 
0303-33 01 71. Välkommen!

ALE. Det är en positiv 
trend.

Antalet räddningsin-
satser var under 2012 
färre än året innan.

– Det mest glädjande 
är att antalet avlidna 
och svårt skadade 
minskade radikalt för 
tredje året i rad, säger 
Joakim Balke, ställfö-
reträdande räddnings-
chef.

2007 var ett år med anmärk-
ningsvärt många larm i Ale 

kommun. Därefter har tren-
den pekat stadigt neråt, med 
undantag för 2011. Fjolåret 
innebar 226 insatser, men 
252 larm. 

Hur hänger det ihop?
– På vissa larm åker både 

Nol och Surte. Sedan händer 
det att Surte stärker upp 
och åker på larm som sker 
i Kungälvs kommun. Där 
av att siffran mellan antalet 
insatser och larm skiljer sig 
åt, förklarar Joakim Balke.

Av de 252 larmen var för-
delningen på stationerna 
Nol och Surte, 172 kontra 
80. En normal fördelning 
enligt Balke.

– Så har den procentuella 
fördelningen sett ut genom 
åren. Surte åker i första hand 
på larm som sträcker sig till 
Vikenområdet medan Nol 
har ett betydligt större geo-
grafiskt område att täcka 
upp. Det bor också betydligt 
fler människor i det område 
som Nol i första hand ombe-
sörjer.

Ingen räddningsinsats 
hade dödlig utgång och anta-
let svårt skadade minskade 
under 2012 med 20 personer 
jämfört med föregående år, 

från 75 till 54. 2010 var siff-
ran 95.

– Statistiken visar att färre 
alebor behövde påkalla hjälp 
från räddningstjänsten under 
förra året. Den utvecklingen 
får gärna fortsätta, säger 
Balke.

Antalet bränder i byggnad 
uppgick till ett 20-tal vilket 
får betecknas som normalt 
i sammanhanget. Däremot 
sjönk antalet utryckningar 
för övriga bränder.

– Vi pratar om bil-, con-
tainer- och gräsbränder som 
exempel. Containerbränder 
har blivit betydligt mer ovan-
ligt i detta område jämfört 
med hur det var för fem-sex 
år sedan.

Trafikolyckorna var också 
färre i fjol, 41 mot 51.

– Arbetet som pågick längs 
med E45 gjorde att farten 
dämpades. Det handlade 
mest om lättare sammanstöt-
ningar med plåtskador som 
följd, säger Joakim Balke.

– Nu är arbetet med den 
nya vägen färdigställt. För-
hoppningsvis innebär det 
ännu färre olyckor på sikt. 
Vi har fått en jämnare tra-
fikrytm och en säkrare tra-

fikmiljö. Mötesolyckor ska vi 
slippa fortsättningsvis.

Hur ser personalsitua-
tionen ut hos räddnings-
tjänsten i Nol och Surte?

– Den här gången fick vi 
väldigt bra svar på vår plats-
annons. Det innebär att vi 
anställer åtta deltidsbrand-
män jämt fördelat på de två 
stationerna. De nya brand-
männen ska genomgå utbild-

ning i månadsskiftet febru-
ari-mars, därefter introduce-
ras på respektive station och 
till sommaren ska de vara i 
full drift.

Finns det något annat 
från det gångna året som 
är värt att nämna?

– Att Lasse Andersson 
slutade sin tjänst i Surte efter 
ett 30-tal verksamhetsår 
inom räddningstjänsten. 

Peter Jigfelt har tagit över 
den rollen och är nu varm i 
kläderna. Noterbart är också 
att Ale kommun och Kung-
älvs kommun vid årsskiftet 
ingick äktenskap och bildade 
Bohus Räddningstjänstför-
bund (se artikel i nästa veckas 
tidning).

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Antalet räddningsinsatser minskar

Positiv trend i Ale

Antalet räddningsinsatser minskade under 2012 jämfört med året innan. Antalet trafi ko-
lyckor som räddningstjänsten larmades på var 41 vilket var tio färre än 2011.

Arkivbild: Christer Grändevik.

Joakim Balke, ställföreträ-
dande räddningschef.


