
Kan du berätta kort om dig själv och vem du är?
Jag är helt ointressant i sammanhanget. Jag skulle i stället uppskatta om samma fråga 
ställdes till dem som arbetar på Räddningstjänsten i Östhammars kommun (både hel- 
och deltidarna), men som få ägnar något större intresse åt annat än ta något enstaka 
foto på dem i brandbilar. Och, precis alla frågor som ställs till politiker, till 
Räddningsnämnden eller till Anders Ahlström, kan de som arbetar i skarpt läge svara på 
lika bra, om inte rentav ännu bättre.

Vad fick dig att ta det här initiativet?
Varje människa förstår skillnaden i utryckningstid mellan heltidare och deltidare, och 
skillnaden mellan skrivbordsprodukter och verklighetens skarpa lägen.
För att backa tillbaka är det så, att de viktigaste samhällsfunktionerna för säkerhet är 
Polisen, Räddningstjänsten och Brandförsvaret. Att slå ihop olika nämnder till en enda i 
samma kommun kan fungera. Men, att låta sin egen kommuns Räddningstjänst och 
Brandförsvar styras från en helt annan kommun är fel. Sammanslagningen gjordes mot 
bakgrund av ”krympande ekonomiska resurser samt en alltmer specialiserad och tekniskt 
avancerad samhällsutveckling” (citat Östhammars kommun, 2011-12-12). Krympande 
ekonomiska resurser? Det blev ju dyrare! 
Det här ärendet om Räddningstjänsten/Brandförsvaret i Östhammars kommun och 
sammanslagningen med Uppsala, är så pass allvarlig att den borde ha föregåtts av en 
kommunal folkomröstning.

1973 röster är inte dåligt, vad tycker du om responsen?
Det sägs att 1973 namn på namninsamlingen är bra, men många har missat att det 
fanns namninsamlingar ute i butikerna samt en på nätet som alla kunde nå. Alla vi som 
skrivit på får tacka varandra och tacka de butiker där namninsamlingarna fick vara. 

Vad tror du kommer hända nu efter att du lämnat in insamlingarna till 
kommunalråden?
Är man brandchef borde man ha högre kompetens i frågan än vad kommunpolitiker och 
ledamöter i Räddningsnämnden har, så jag ser mörkt på det här och befarar att 
Östhammars tätort kommer att förlora samtliga åtta heltidstjänster. För en brandchef 
borde väl veta vad han talar om? De som ska fatta beslut borde rimligtvis kunna lita på 
att Ahlströms förslag är grundade på kompetens?

Jag ställde frågan till kommunalråden den 23 april om de pratar med de som arbetar på 
Räddningstjänsten i Östhammar. Jodå, visst gjorde de det, sa’ de. Jag kollade förstås upp 
det, och det stämde att Lennart Owenius varit i kontakt med Räddningstjänsten samma 
dag och flera gånger innan, men jag fick ett skratt tillbaka på min fråga om 
kommunalråden brukar intressera sig för Räddningstjänstens personal i Östhammar. 
Som jag förstår det blir Räddningstjänsten/Brandförsvaret i Östhammar överkörda av 
både Uppsala Brandförsvar och sin egen hemkommun. Blir Räddningstjänsten i 
Östhammar överkörd så blir även vi invånare det. För vilka behöver vi när vi ringer 112? 
En kommunpolitiker? En ledamot i Räddningsnämnden? Nej, vi behöver en fungerande 
räddningstjänst på alla orter i hela kommunen. En räddningstjänst som fungerar i skarpt 
läge och inte bara på skrivbordet. 

Söker inte politiker kommunikation med de som KAN brandförsvar och räddningstjänst 
på riktigt, så tror jag inte att 1973 namn på en namninsamling för att rädda 
heltidstjänsterna i Östhammar är något de heller bryr sig om. Namninsamlingar är dock 
det enda verktyg invånare utan politisk makt kan använda – nu har vi gjort det.

Har du stöd av några nämnder/politiker?
Inför media kanske de menar att de vill samma sak som alla vi som skrivit på 
namninsamlingen vill: ha kvar de åtta heltidstjänsterna i Östhammars tätort. Men vad de 
beslutar på sina möten är en annan sak. Jag har överhuvudtaget inte sökt stöd från 
politiker, utan namninsamlingen har sökt stöd från invånare i Östhammars kommun – de 
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allra flesta av oss saknar politisk makt och därför kom denna namninsamling. 
Den enda politiker jag hittills upplevt lyssnar aktivt i den här frågan är Lennart Owenius. 
Men, det absolut viktigaste är hur politiker kommunicerar med och lyssnar aktivt på de 
som arbetar på Räddningstjänsten/Brandförsvaret i Östhammars kommun. Det är DÄR 
kompetensen finns, där svaren finns!
 

Du skriver att sammanslagningen blivit dyrare för Östhammars kommun. Varför 
vill då Anders Ahlström göra denna förändring?
Den frågan får du ställa till kommunpolitiker i Östhammars kommun och till Anders 
Ahlström.
Även kommunalrådet Jacob Spangenberg har intervjuats i saken och sa’ då att det blev 
4,5 miljoner dyrare efter sammanslagningen. 
Och, de som vet absolut mest om allting, även det ekonomiska, är de som arbetar på 
Räddningstjänsten i Östhammar. De vet allt! 
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