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ÄLVÄNGEN. Inom en 
snar framtid kommer 
Aleambulansen tvingas 
flytta från sina lokaler 
i Älvängen, då kommu-
nen planerar att riva 
fastigheten. 

Ett alternativ är att 
hyra in sig hos Rädd-
ningstjänsten i Nol, men 
ännu har inte frågan 
lagts på bordet.

Under 2014 påbörjas plane-
ringsarbetet för Älvängens 
södra centrum och kommu-
nen löser därför in fastighe-
ter i området kring resecen-
trum.

– Det handlar om en 
process på flera år där vi 
först ska bestämma vad vi 
ska göra och sedan upprätta 
en detaljplan. Förmodligen 
blir det en kombination av 
bostäder och lokaler, säger 
Lars Lindström, mark- och 
exploateringsansvarig i Ale 
kommun.

Lokalen där Aleambulan-
sen idag huserar kommer så 
småningom att rivas för att 
ge plats åt nybyggnationer 
och man har därför börjat se 
sig om efter en ny hyresvärd.

Rapporteringen om att 
ambulansen hamnar hos 
räddningstjänsten i Nol var 
dock förhastad, även om det 
är ett alternativ som diskute-
rats internt. 

– Någonstans måste vi 
flytta innan lokalen rivs och 
det finns många vinster med 
att samlokalisera ambulan-
sen med brandstationen i 
Nol, men frågan har ännu 
inte lyfts officiellt. Vi ska 
försöka få till ett möte med 

alla berörda parter nu under 
våren för att se hur vi går 
vidare, säger ambulanschef 
Tommy Claesson.

Även Håkan Lundgren, 
räddningschef i Ale-Kung-
älv, menar att möjligheten 
finns att hyra in sig i brand-
stationens lokaler. 

– Bollen ligger hos ambu-
lanssjukvården och kommer 
frågan upp till oss tittar vi på 
möjligheten. 

JOHANNA ROOS

Inga beslut tagna 
om Aleambulansen

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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Waldorfskolan i Kungälv

Den lilla skolan med det stora hjärtat
och goda bemötandet

Vi erbjuder en sammanhållen  

skolgång från förskoleklass till 9:an,  

i ett naturskönt område och med  

Kungälvs godaste skolmat!

Välkommen på

Öppet Hus
Torsdag 30 februari kl 18-20

En bra skola väljer  
man bara en gång!

Tvetgatan 9, Kungälv

0303-636 70

www.fredkullaskolan.se

ALE/LILLA EDET. Även 
2013 höll Ale kommun 
flyktingavtalet som 
avser att ta emot 30 
nyanlända per år.

Lilla Edet däremot tog 
emot ungefär hälften av 
vad som avtalats, myck-
et beroende på svårig-
het att hitta boende. 

Ale kommun ordnade under 
förra året bostad åt 23 nyan-
lända personer samt bosatte 
sig fem i kommunen på eget 
initiativ. Med sammanlagt 28 
personer är flyktingkvoten 
på 30 i det närmaste fylld. 

– Det kan vara fler efter-
som det är en fördröjning i 
rapporten från Migrations-
verket och det är inte säkert 
att alla blivit folkbokförda 
ännu. Vi är nöjda med fjolår-
et och nu har vi fler familjer 

på gång, säger Magnus Bill-
borg, ansvarig för försörj-
ningsstödet i Ale.

Sammanlagt upplät kom-
munen sex lägenheter till 
nyanlända, varav alla barn-
familjer. 

Även Lilla Edet har avtal 
med Migrationsverket om 
att ta emot 30 personer per 
år, men där har man svårare 
att hitta bostäder då det rå-
der ännu större brist på lä-
genheter. 

Under 2013 tog man 
emot sammanlagt 16 per-
soner, varav nio vuxna, fem 
barn och två ensamkomman-
de flyktingbarn.

– Bostäder är den stora 
haken för oss. Vi har just 
nu tre lägenheter som hyrs 
ut i andra hand. De är tän-
ka som förstalägenheter för 
att få referenser när man 
sedan går vidare till första 

Under 2013 tog Ale emot 28 nyanlända personer och Lilla Edet 16.

– Men Lilla Edet har svårt att få fram bostäder

Ale håller flyktingavtalet

hand. Nu får vi ytterligare 
tre lägenheter av den typen, 
säger Ann-Christine Gus-
tavsson, verksamhetschef/
rektor, Arbetsmarknadsav-
delningen i Lilla Edet. 

JOHANNA ROOS

Tvärballa bankomaten är åter laddad
ALE. Tvärballa banko-
maten är laddad med 
nya friska pengar.

120 000 kronor när-
mare bestämt.

– Nu är det fritt fram 
för kommunens ungdo-
mar att söka bidrag till 
olika projekt och akti-
viteter, säger Thomas 
Hermansson, samord-
nare för Ale Fritids 
öppna verksamhet.

Det testades i fjol och blev 
väldigt väl mottaget hos 
ungdomarna. Tvärbal-
la bankomaten tycks ha 
kommit för att stanna. I 
fjol fanns 100 000 kronor 
att söka till olika typer av 
aktiviteter, nu har summan 
höjts till 120 000 kronor.

– Ale Fritid är en del av 
ett nätverk – KEKS – som 
bygger på delaktighet och 
inflytande. Vi är på god väg 
att förändra vårt arbetssätt. 
Vår fritidsverksamhet är 
ingen förvaring utan ska 
innebära en utveckling för 
individen. Det ska hända 
något på vägen. Det ska 
man kunna kräva av Ale 
Fritid och även våga kräva 
av ungdomarna. Kraften, 
fantasin och viljan finns 
hos tjejerna och killarna 
som besöker oss och vi ska 
ha verktygen att locka fram 
det, säger Thomas Her-
mansson och fortsätter:

– Tvärballa bankomaten 
ger en möjlighet att som 
ungdom kunna utveckla 
och förnya fritidsverksam-
heten. Av den anledningen 
har vi avsatt en tredjedel 
av vår budget i Tvärballa 
bankomaten, pengar som 
är sökbara för kommunens 
ungdomar.

Jobbar rätt
Liknande satsningar har 
gjorts på andra håll i lan-

det med skiftande resultat. 
I Ale kommun blev för-
söksåret emellertid väldigt 
lyckosamt, ansökningarna 
var många och i de flesta 
fall väldigt genomarbetade 
och kreativt utformade.

– Ansökan görs via kom-
munens hemsida under 
fliken ”Uppleva & göra” 
och behandlas av fem unga 
representanter från våra fri-
tidsgårdar som sitter i Ung-
domsrådet. Förra året tog 

pengarna slut vilket är ett 
tecken på att vi jobbar rätt. 
Det resulterade i aktivite-
ter i form av Motorverk-
stad, graffiti, housekväll, 
zumbakväll och ridning på 
islandshästar för att nämna 
några exempel. Pengarna 
var också jämt fördelade 
på de olika fritidsgårdarna; 
Bohus, Nödinge och Äl-
vängen, avslutar Thomas 
Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Thomas Hermansson är samordnare för Ale Fritids öppna verksamhet och han låter meddela att 
Tvärballa bankomaten nu är laddad med nya friska stålar, bidragspengar som kommunens ungdo-
mar kan söka till olika typer av aktiviteter.
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– Nya ansökningar välkomnas


