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NOL. Ambulanssjukvår-
den i Ale har sin sta-
tion i Älvängen sedan 
15 år tillbaka.

Nästa år kan Nol bli 
ny adress.

– Vi för en dialog om 
att hyra in oss hos 
Räddningstjänsten i 
Nol, säger ambulans-
chef Tommy Claesson.

Ryktet om att flytta ambu-
lansstationen i Älvängen är 
sant. I våras gjordes en över-
syn om var ambulansen är 
bäst placerad för att nå flest 
på kortast möjliga tid. Svaret 
blev Nol.

– Det är en avancerad 
simulering som görs för att 
räkna fram utrycknings-
tiderna. Genom att flytta 
ambulansen till Nol når vi 
5000 människor snabbare 
i Ale. Den stora skillnaden 
mot Älvängenstationen är 
att vi betydligt snabbare 
från brandstationen i Nol 
kommer ut på E45 i både 
nordlig och sydlig riktning, 
säger ambulanschef Tommy 
Claesson.

Har ni redan tagit beslut 
i frågan?

– Nej, det har vi inte. Jag 

träffar företrädare för det 
nya Räddningstjänstförbun-
det i Kungälv-Ale i dagarna. 
Det får inte kosta skjortan 
att flytta in i brandstatio-
nen. Det tror jag inte det 
ska behöva göra heller. Det 
finns ju stora fördelar med 
att samla resurserna, menar 
Tommy Claesson och berät-
tar att hyreskontraktet i Älv-
ängen löper till 1 december 
2013.

Det väntar fler föränd-
ringar i ambulanssjukvården 
som kör under Kungälvs 
sjukhus. Redan i mitten av 
mars försvinner den kriti-
serade jourtjänstgöringen 
och personalen går från 44 
timmar på jobbet till 36,5.

– Det har varit en prio-
riterad arbetsmiljöfråga. 
Antalet körningar har ökat 
markant de senaste åren och 
nu får alla ambulanssjuk-
sköterskor fasta tider, vilket 
också betyder färre timmar 
på arbetsplatsen jämfört med 
hur det har varit. Det har 
medfört att vi har nyanställt 
fem ambulanssjuksköterskor. 
Dessutom utökar vi dagkapa-
citeten med en ambulans till, 
vilket också ska ge vår perso-
nal möjlighet att hinna med 

sin lunch, berättar Tommy 
Claesson.

Lilla Edet som fortfa-
rande är en av få kommuner 
som saknar egen ambulans 
kommer inte att påverkas 
nämnvärt av förändringen.

– Vi är i princip lika snabbt 
i Lilla Edet från Nol som från 
Älvängen. Egentligen tillhör 
Lilla Edet NU-sjukvården, 
men spelreglerna som gäller 

är att den ambulans som är 
närmast ska rycka. Det gör 
att vår Aleambulans med stor 
sannolikhet kommer att köra 
till Lilla Edet mycket även i 
framtiden.

– Landstinget planerar en 
fl ytt från Älvängen

Aleambulansen hamnar i Nol

Nolambulansen drevs fram till 2012 i privat regi. Nu är alla ambulansverksamhet under Kungälvs sjukhus i regionens regi. 
Dessutom planeras en fl ytt av ambulansen från Älvängen till brandstationen i No
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KOM I FORM!
– VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE HJÄLPER DIG

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

PT START  8-10 pers

995KR

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR

PT SMALLGROUP

Tillsammans med våra personliga tränings- 
rådgivare sätter vi upp realistiska mål och 
tränar i smågrupper om 8-10 personer.

Våra unika träningsprogram pågår under 
åtta veckor. Vi följer gemensamt din  
utveckling och ger inspiration, tips och stöd 
på vägen. 

PT START innebär träning tillsammans med 
en personlig tränare i ett anpassat tempo.
PT PRO vänder sig till dig som vill ha en  
tuffare utmaning.

Och du, det är aldrig för sent att komma i 
form, men du väljer själv i vilken takt!

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR


