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NOL. Det har blivit tid 
att gå vidare för Joa-
kim Balke.

I fredags gjorde han 
sin sista arbetsdag 
inom Bohus Räddnings-
tjänstförbund.

Nu väntar en ny 
utmaning i form av en 
anställning hos Örebro 
Läns Landsting som 
brand- och säkerhets-
samordnare.

Joakim Balke började sin 
anställning hos Räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv 2001, 
det som vid årsskiftet blev 
Bohus Räddningstjänstför-
bund. I juli 2006 blev Joakim 
ansvarig för verksamheten 
i Ale kommun. När Håkan 
Lundgren efterträdde Lars 
Anderman som räddnings-
chef våren 2009 blev Balke 
även ansvarig för utryck-
ningsverksamheten på båda 
sidor älven.

– Komplexiteten i arbe-
tet var svår att föreställa sig. 
Allting blev så mycket mer 
än vad jag anade från början, 
inte jobbigare på något sätt 

utan mer omfattande och 
ännu intressantare.

De senaste åren har perso-
nalfrågor hamnat högst upp 
på dagordningen för Joakim 
Balke – på gott och ont.

– Det tar tid och kräver 
mycket energi, men det är 
samtidigt väldigt roligt när 
det leder framåt.

– Att jag har blivit kvar så 
pass länge som tolv år i orga-
nisationen beror på att jag 
fått möjligheten att prova på 
fyra olika tjänster. Det är jag 
oerhört tacksam över. Jag har 
fått lära mig mycket och det 
har inneburit en personlig 
utveckling. 

Vad föranledde beslutet 
att lämna Bohus Rädd-
ningstjänstförbund?

– Både jag och min fru 
är från Örebrotrakten och 
vi har pratat om att en gång 
flytta hem igen. Nu dök det 
upp ett jobb som jag kände 
verkade väldigt spännande 
och intressant. Här får jag 
nytta av min brandingenjörs-
kunskap på ett annat sätt och 
det känns stimulerande.

Vilka händelser har 

gjort störst avtryck under 
de här tolv åren?

– Det är ju utrycknings-
verksamheten som vi oftast 
förknippas med, även om det 
förebyggande arbetet utgör 
en lika viktig del i vardagen. 
Det finns ett antal episoder 
som dyker upp i huvudet, 
men det är framförallt två 
händelser som etsat sig fast i 
minnet. Vi hade branden på 
Brukstorget i Nol 2002 då 
ett hyreshus med tolv lägen-
heter brann ner till grunden 
och en person omkom. Jag 
jobbade som räddningsle-
dare den kvällen. Det var en 
stor händelse för mig och för 
samhället. Det var naturligt-
vis tragiskt, en man dog och 
många familjer fick se sina 
hem gå upp i rök. Det påver-
kade mig, men jag hade svårt 
att se vad vi inom räddnings-
tjänsten skulle ha kunnat 
göra annorlunda.

– Den andra stora hän-
delsen inträffade i april 2009 
och då tänker jag naturligtvis 
på Vättlefjällsbranden. Det 
var inga människor som ska-
dades eller som miste livet, 

däremot var det ett extremt 
stort område (550 hektar) 
som eldhärjades och fastig-
heter låg i farosonen. Det 
krävdes enorma resurser, vi 
hade hjälp av ett 25-tal olika 
brandstationer och 150 per-
soner från militären. Insat-
sen varade i nio dagar med 
enbart skador på skog och 
mark som följd. Vi var väl-
digt nöjda med hur arbetet 
förlöpte och upplevde en bra 
dialog med medborgarna, 
berörda markägare, företag 
och kommunala företrädare.

Du har fått se två nya 
brandstationer växa fram, 
Nol och Surte. Hur känns 
det?

– Det har inneburit ett jät-
telyft för verksamheten på 
respektive ställe. Jag var chef 
i Ale när Surte brandstation 
kom till 2010 och att få vara 
en liten kugge i en stor pro-
cess var lärorikt.

Din personliga uppfatt-
ning om att Räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv blivit 
Bohus Räddningstjänst-
förbund?

– Det var rätt steg att ta. 

Varför räddningstjänstför-
bund spruckit på en del andra 
ställen beror på att man har 
sammanfört två olika kultu-
rer. Här har vi jobbat ihop så 
länge och det har egentligen 
bara funnits nackdelar med 
att inte vara ett gemensamt 
förbund. Visst upplever vi 
barnsjukdomar, men det 
finns goda förutsättningar 
och en politisk vilja i de båda 
kommunerna att det här ska 
bli riktigt bra. Vi har kloka 

politiker som lyssnar och vill 
personalen och organisatio-
nen väl.

Vem som efterträder 
Joakim Balke är ännu inte 
klart. Ansökningstiden har 
gått ut och intervjuer med 
tänkbara kandidater sker 
inom kort.

NÖDINGE. – Det är värl-
dens bästa present till 
någon man inte tycker 
om.

Det säger Elisabeth 
Davidsson från Bohus 
om sin nyskrivna bok 
”Min mördarsnigel och 
jag”, där hon med en 
rejäl portion humor ger 
sina bästa snigeltips.

I boken delar hon med sig 
av 44 smarta tips på vad man 
kan hitta på med en mördar-
snigel – allt ifrån getingfång-
are och glasunderlägg till 
öronproppar och snus. Hon 

poängterar att den är skri-
ven med ”sjuk” humor och 
ska absolut inte tas på allvar. 
Hon rekommenderar inte 
heller någon att testa knepen 
på riktigt.

Det hela började med att 
hon, som så många andra, 
ofta fick besök av de objudna 
slemmiga mördarsniglarna i 
trädgården. Hon startade då 
en humoristisk blogg med 
roliga spartips på hur dessa 
till synes onödiga djur kan 
komma väl till användning. 

Nu har hon tagit det ett 
steg till och sammanställt 
bloggen till den 90 sidor 

tjocka boken ”Min mördar-
snigel och jag”, som hon 
tryckt upp själv via en sida på 
nätet. 

Vann manustävling
– Den är för dem med sjuk 
humor och man får nog 
också ha erfarenheter av pro-
blem med mördarsniglar för 
att uppskatta boken. Hittills 
har jag främst sålt den till 
folk jag känner och på jobbet 
har jag lagt en i fikarummet 
som man kan ha roligt åt på 
kafferasten, säger Elisabeth 
Davidsson.

Till vardags jobbar hon 

som lärare på SFI (svenska 
för invandrare) samt under-
visar i svenska som andra-
språk på Komvux i Ale. 
Lediga stunder ägnar hon 
sig gärna åt att skriva och en 
tidigare merit är ett manus 
till en kortfilm för barn, som 
hon vann en tävling med.

– Jag har flera projekt på 
gång, bland annat en roman 
som ska redigeras, men vi 
får se när den kan tänkas bli 
färdig.
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– Elisabeth Davidsson ger sina bästa snigeltips

Bok med slemmig humorBok med slemmig humor

Vad kan man göra med mördarsniglar som invaderar trädgår-
den och samtidigt spara en slant? Elisabeth Davidsson har 
svaren.

– Lämnar Bohus Räddningstjänstförbund
Ny utmaning väntar Joakim Balke

Joakim Balke lämnar Bohus Räddningstjänstförbund, fl yttar 
till Närke och börjar en anställning som brand- och säker-
hetssamordnare hos Örebro Läns Landsting.
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