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ALE. Antalet utryckning-
ar för räddningstjänsten 
i Ale ökade under 2014 
jämfört med året innan.

Totalt genomfördes 
255 räddningsuppdrag 
inom kommunen vilket 
var 34 insatser fler än 
2013.

– Orsaken var fler 
utlösta automatlarm 
samt att skyfallet i maj 
föranledde många upp-
drag, förklarar Daniel 
Gillesén, enhetschef på 
räddningsavdelningen.

Bohus Räddningstjänstför-
bund har sammanställt sta-
tistiken för det gångna året. 
I kolumnerna för de olika 
uppdragen kan konstateras 
att utomhusbränder sjönk 
dramatiskt, från 73 till 49.

– Trots en varm och torr 

sommar så upplevde vi inte 
alls så många gräsbränder 
som vi gjorde året innan, 
konstaterar Daniel Gillesén.

Den 19 maj drabbades Ale 
kommun av ett skyfall som 
ledde till 31 larm om över-
svämning eller annan vatten-
skada. 

– Totalt under året var det 
41 uppdrag av den typen att 
jämföra med 7 året innan.

En stor nationell händelse 
2014 var den stora skogs-
branden i Västmanland där 
BORF bistod med personal.

– Tillsammans med rädd-
ningstjänsten Storgöteborg 
bemannades en taktisk mo-
dul med vattenenhet under 
en vecka och därefter bistod 
vi med ledningsresurser, be-
rättar Daniel Gillesén.

Noterbart i övrigt från 
fjolåret var att SAMS-pro-
jektet (Saving More Lives 
in Sweden) drog igång. Det 

innebär att både ambulans 
och räddningstjänst rycker 
ut vid misstänkta hjärtstopp.

– Målsättningen med pro-
jektet är att med hjälp av så 
kallat dubbellarm öka över-
levnaden vid hjärtstopp ut-
anför sjukhuset.

– Stationerna Nol och 
Surte kom igång den 3 no-
vember och åkte på fem larm 

innan årets slut, säger Gil-
lesén.

Hur ser personalsitua-
tionen ut i Ale just för till-
fället?

– Vi gick ut i december 

och sökte deltidsbrandmän 
både till Ale och till Kung-
älv. Vi är i slutfasen av den 
rekryteringsprocessen nu. 
Intresset har visat sig vara 
stort. Problematiken är att 

personen ska bo och jobba 
på rätt ställe, avslutar Daniel 
Gillesén.

JONAS ANDERSSON

– Skyfallet i maj ledde till 31 larm
Räddningstjänstens uppdrag ökade i Ale

Det häftiga skyfallet, som inträffade den 19 maj, föranledde 31 larm för räddningstjänsten i Ale. 
Totalt genomfördes 255 räddningsuppdrag inom kommunen under fjolåret vilket var 34 insatser 
fler än 2013.

Daniel Gillesén, enhetschef på 
räddningsavdelningen.
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ALAFORS. Starrkärrs 
fiber hade ett stormöte 
i tisdags.

En nästintill fullsatt 
åhörarsal i Medborgar-
huset vittnar om ett 
fortsatt stort intres-
se för framtidssäkra 
kommunikationer på 
landsbygden.

På grund av förening-
ens stora geografiska 
upptagningsområde var 
dessutom flertalet hörn 
av kommunen represen-
terade; från Grolanda i 
norr till Mollsjön i söder.

Då de flesta i nuläget kän-
ner till alla fördelar som en 
fiberanslutning i bostaden 
erbjuder lades vikten på upp-
byggnaden av nätet och or-
ganisationen som kommer 
krävas. Lennart Johansson 
höll i taktpinnen flankerad av 
Peter Gustavsson samt kom-
munens bredbandssamordna-
re Per Persson.

– Nu gäller det att haka på. 
Den 31 januari går anmäl-
ningstiden ut för att kunna få 
bidrag från Länsstyrelsen för 
att ansluta sig, upplyste Len-
nart Johansson.

– Det beräknas bli upp 

emot 40 procent dyrare att 
ansluta sig i efterhand.

Ett problem föreningen 
brottas med är hur man skall 
nå ut till de äldre invånarna i 
kommunen som varken har 
dator, surfplatta eller smart 
telefon. De som har dator kan 
anmäla sig direkt via fören-
ingens hemsida, men utan da-
tor är det svårt att ens få infor-
mation om vad fiber innebär.

– Det är lika intressant att 
ansluta sig även om man sak-
nar dator. Ingen vet hur länge 
koppartrådarna finns kvar, och 
via fiber får man även tillgång 
till bra och stabil tv, telefoni, 

trygghetslarm i hemmet och 
framtida vårdövervaknings-
tjänster. Dessutom stiger vär-
det på bostaden, säger Peter 
Gustavsson.

– Om du inte själv kan 
inhämta informationen, be 
någon i din omgivning att 
sätta dig i kontakt med om-
rådesansvariga för ditt områ-
de. Någon kan alltid svänga 
förbi över en kopp kaffe eller 
ta kontakt via telefon. Det är 
viktigt att våra äldre får sam-
ma möjlighet som den yngre 
generationen, avslutar Peter 
Gustavsson.

JONAS ANDERSSON
Intresset var stort för det öppna möte som Starrkärrs fiber hade 
bjudit in till i Medborgarhuset i tisdags.
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Fiber på landsbygden väcker intresse

Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com


