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KUNGÄLV. Av den 
långvariga förlovningen 
blev det till slut gifter-
mål.

Sedan årsskiftet 
ingår Ale och Kungälv i 
ett gemensamt rädd-
ningstjänstförbund 
– Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

– En naturlig utveck-
ling som gör vår orga-
nisation ännu effektiva-
re, säger räddningschef 
Håkan Lundgren.

Räddningstjänsten Ale och 
Kungälv har samverkat sedan 
mitten av 70-talet vilket 
bland annat har medfört att 
Ale kommun köpt lednings-
tjänst och förebyggande 
arbete från sina kollegor på 
andra sidan Göta älv.

– Det har inneburit ett 
kund- leverantörsförhål-
lande som i vissa lägen har 
varit negativt för organisa-
tionen, säger Håkan Lund-
gren.

Idén om ett räddnings-
tjänstförbund har funnits 
länge. Håkan Lundgrens 

företrädare, Lars Ander-
man, bjöd bland annat in 
politiker från Ale och Kung-
älv till en dialog om att even-
tuellt kunna styra räddnings-
tjänsten på ett annat sätt.

– Ett räddningstjänstför-
bund underlättar det admi-
nistrativa arbetet. Tidigare 
har vi fått förhålla oss till två 
fullmäktige och flera nämn-
der. Ibland har det uppstått 

problem när en kommun 
velat gasa och den andra 
bromsat, säger Håkan Lund-
gren.

På hösten 2010 gav kom-
muncheferna i respektive 
kommun uppdraget om att 
utreda förutsättningarna till 
ett förbundsbildande. I juni 
efterföljande år var politi-
kerna på båda sidor älven 
eniga i frågan och beslut fat-
tades.

– En interrimstyrelse 
bestående av de fyra kommu-
nalråden från Ale och Kung-
älv, majoritet och opposition, 
har lett arbetet. I styrelsen 
har också funnit ersättare 
från de båda kommunerna, 
berättar Catharina Eliasson 
(S) som från Ale haft sällskap 
av Fredrik Johansson (M).

– Det har varit väldigt kre-
ativa och bra diskussioner. 
Mötena har flyttat runt på 
de olika brandstationerna i 

Ale och Kungälvs kommuner 
och på så sätt har vi fått träf-
fat alla platsansvariga, säger 
Catharina.

Handlingsprogram
Ett handlingsprogram enligt 
lag om skydd mot olyckor 
arbetades fram under fjol-
året och antogs i mitten av 
december.

– Det är vår bibel, ett vik-
tigt styrdokument för vår 
verksamhet. Handlingspro-
grammet har vi jobbat fram 
tillsammans med politikerna, 
säger Håkan Lundgren.

Varför Bohus Rädd-
ningstjänstförbund?

– Vi tycker att namnet är 
neutralt samtidigt som det 
visar på en gemensam faktor. 
Ovetande om varandras 
riskanalyser så hade både 
Ale och Kungälv valt att ha 
Bohus fästning på sin första-
sida, säger Håkan Lundgren 

och låter meddela att rädd-
ningstjänstförbundets nya 
logotype föddes inom den 
egna organisationen.

– En av våra brandmän 
skissade på ett förslag som 
sedan har utvecklats hos en 
reklambyrå. Det är en rolig 
detalj i sammanhanget.

Den oro som delar av per-
sonalstyrkan, 45 heltidsan-
ställda och 90 deltidsbrand-
män, uttryckte då tankarna 
på  ett räddningstjänstför-
bund blev kända lugnande 
ganska snart ner sig.

– En förändring skapar 
alltid en viss osäkerhet. Jag 
tycker det är sunt och ett 
friskhetstecken på att orga-
nisationen fungerar. När 
alla frågetecken rätats ut 
kunde personalen känna en 
större delaktighet och ställa 
sig bakom organisationsut-
vecklingen. Ett nytt anställ-
ningsbevis har tagits fram 
och samtliga har valt att gå 
in i det nya förbundet, säger 
Håkan Lundgren.

Hur kommer kommun-
invånarna att märka av att 
ett räddningstjänstför-
bund har bildats?

– Utryckningsmässigt 
blir det inga förändringar, 
skulle jag vilja säga, förutom 
att det blir nya emblem på 
våra räddningsfordon. Vi 
har en väl fungerande rädd-
ningstjänst i Ale och Kung-
älv vilket Länsstyrelsen som 
utför tillsynen har givit oss 
ett kvitto på. Vi jobbar hårt 
med att ytterligare förbättra 
det förebyggande arbetet. 
Det framgår tydligt i hand-
lingsprogrammet, säger 
Joakim Balke, ställföreträ-
dande räddningschef.
FOTNOT. Ordinarie ledamöter i 
Bohus Räddningstjänstförbund är 
från Ale kommun Fredrik Johans-
son (M) och Catharina Eliasson 
(S). Representanter från Kungälvs 
kommun är Mats Frisell (S) och Ove 
Wiktorsson (C).

– Effektivare 
organisation 
eftersträvas

Bohus Räddningstjänstförbund är igångBohus Räddningstjänstförbund är igång

Sedan årsskiftet ingår Ale och Kungälvs kommuner i ett gemensamt räddningstjänstförbund – Bohus Räddningstjänstför-
bund. Positivt tycker såväl politiker som tjänstemän. Här ses två av BORF:s direktionsledamöter Ove Wiktorsson (Kungälv) 
och Catharina Eliasson (Ale) tillsammans med Joakim Balke, ställföreträdande räddningschef, och Håkan Lundgren, rädd-
ningschef.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ADRESS KÄRRVÄGEN 86 BOAREA CA 108 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 76 KWH/M² ÅR TOMTYTA 199 M²

ACCEPTERAT PRIS 1 420 000 KR VISAS SÖ 27/1 14.00-

15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK

HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

RADHUS - NOL
Nu erbjuder vi detta trevliga radhus i två plan. Barnvänligt
med närhet till skolor och kommunikationer. Bra läge i
området och många renoveringar gjorda. Mycket hus för
pengarna!
 

ADRESS FURUVÄGEN 6 BOAREA CA 137 M² / 6 ROK

TOMTYTA 1634 M² ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 KR VISAS
SÖ 27/1 12.00-13.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Stor familjevilla i ett fantastiskt soligt sydvästläge. Ostört
och insynsskyddat med utsikt över Alafors. Närhet till skolor,
kommunikationer och motionsspår. 
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ÄLVÄNGEN. Året som gick 
blev ett nytt framgångs-
rikt år för Smyrna Second 
Hand. Över 295 000 kronor 
kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika 
delar av världen.  

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån 
för speciella insamlings-
aktioner, som till exempel 
Världens Barn-insamlingen 
i oktober och avslutnings-
lördagen, då försäljningen 
gick till PMU Interlifes 
projekt för stöd till barn-
hem på Sri Lanka. Under 
vårmarknaden i Älvängen 
skedde försäljningen till 
förmån för Vakna-projektet 
i Moldavien.

Vid flera tillfällen under 
året har bidrag sänts till 
sjukhus och flyktinghjälp i 
den konfliktdrabbade östra 
provinsen av Kongo. Andra 
länder som fått hjälp är 
bland annat Uganda, Filip-
pinerna, Thailand, Tanza-
nia, Zambia, Etiopien, Vit-
ryssland, Bangladesh och 
Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 
nyttosaker; kläder, skor, 
böcker, möbler med mera. 
Många gånger riktiga dyr-
gripar, som andra nöjda 
köpare burit hem, men inte 
minst tack vare ett 40-tal 
eldsjälar från flera försam-

lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för ale-
bornas fortsatta stöd. På 
grund av utrymmesbrist har 
vi inte möjlighet ta emot 
mer skrymmande möbler. 
Inlämning sker i butiken på 
tisdagskvällar.

Lördagen den 26 januari 
öppnar vi på nytt och har då 
fyllt upp butiken med nya 
intressanta prylar. Denna 
dag sker hela försäljningen 
till förmån för Syrienflyk-
tingar som befinner sig i 
läger i grannländerna, där 
tillvaron under vintermåna-
derna är extra bekymmer-
sam.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand öppnar för säsongen
– Insamling för Syrienfl yktingar


