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ELION BATTERIES AB SÖKER TILLSTÅND ENLIGT 
MILJÖBALKEN FÖR TILLVERKNING AV LITIUMBATTERIER PÅ 
FASTIGHET 18:37, RÖDJANS VÄG, NÖDINGE.

Elion Batteries AB har för avsikt att inom kort lämna in en tillståndsansökan 
till Länsstyrelsen i Västa Götalands län för tillverkning av batterier. 
Bolaget söker tillstånd för att tillverka maximalt 400 000 batterier per år. 
Verksamheten kommer att ställa mycket höga krav på både arbetsmiljö och 
produktionskontroll.
Verksamheten planeras att lokaliseras på fastighet 18:37 (tidigare 18:1) i ett 
befi ntligt industriområde på Rödjans väg i Nödinge i Ale kommun, nordöst 
om Kungälv. 
Utsläpp till luft kommer att ske via transporter till och från verksamheten 
men från själva tillverknings¬processen bedöms luftutsläppen bli små. Inget 
processvatten kommer att släppas ut från anläggningen och inga utsläpp till 
mark ska ske vid normal drift. 
Buller bedöms inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablering 
av industriverksamhet.

För att informera allmänheten om ärendet kommer ett informationsmöte att 
äga rum den 15 januari 2008 kl. 18.00. Plats: Hörsalen i Ale gymnasium.
Ytterligare information om ansökan ges av Elion Batteries AB, 
Robert Aronsson, telnr: 073-362 74 70 eller 
Sven Olsson, telnr: 076-843 70 09.  Synpunkter om ansökan kan lämnas till 
bolaget på e-postadress: s.olsson@etcab.se innan den 18 januari, 2008.

Elion Batteries AB

NÖDINGE. Invigningen 
av poliskontoret på Ale 
Torg har fått skjutas på 
framtiden.

Från början var öpp-
nandet tänkt att ske i 
september, men en del 
installeringsproblem 
har medfört att projek-
tet har fått senareläg-
gas.

– Nu tyder det mesta 
på att vi slår upp por-
tarna i mitten av janu-
ari, säger polisman Tom 
Henricson.

Den 15 juni stängde polis-
stationen i Alafors. Tanken 
var sedan att ett poliskon-
tor skulle öppnas i Nödinge, 
i före detta Alebyggens loka-
ler, några månader senare. In-
flyttningen har emellertid fått 
vänta.

– Det finns flera skäl till 
varför vi inte kunnat komma 
igång med verksamheten på 
Ale Torg. Nu är dock lokalen 
färdigrenoverad och vi beräk-
nar öppna kontoret i mitten 
eller slutet av januari.

Poliserna som ska tjänstgö-
ra i Ale, däribland Tom Hen-
ricson, är redan verksamma i 
kommunen men utgår tills-
vidare från stationen i Ang-
ered.

– Vi ber att få återkomma 
med hur de exakta öppetti-
derna kommer att bli för po-
liskontoret i Ale, säger Hen-
ricson.

Blir det något invigning-
skalas?

– Någon form av invig-
ning kommer polisledningen 
att genomföra, men exakt hur 
den kommer att te sig kan jag 
inte svara på i dagsläget, avslu-
tar Tom Henricson.

JONAS ANDERSSON

Öppning av nytt 
poliskontor i januari

Polisman Tom Henricson.
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GOTT NYTT K÷K!
JUST NU: KAMPANJERBJUDANDE VID BESTƒLLNING INNAN 20 JANUARI!

V‰stkustkˆk i Ale AB
Mats 070 - 410 92 00

Rickard 070 - 510 95 66

Besˆk oss pÂ torget i Lilla Edet 
och pÂ Ale torg
5-6/ 1 - 08   kl 11:00-14:00

ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500 • Gäller v 52
Nyårsafton öppet till 17.00, Nyårsdagen öppnar vi 10.00

Rostbiff
17:90/hg

Grygårdens • Helsvensk råvara

     Visp/Matlagningsgrädde 5 dl
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Skånemejerier

Du hittar fyrverkerier från 
Hammargrens utanför kassornaHammargrens utanför kassorna

GOTTGOTT 
NYTT ÅR!NYTT ÅR!

Separat katalog fi nns i butiken.

Välkomna in! hälsar Marianne och alla medarbetare

Gott och enkelt tillGott och enkelt till 
Nyårsfesten i manuella diskenNyårsfesten i manuella disken


