
NOL. Det var framti-
dens infrastruktur och 
arbetsmarknad som 
hamnade i fokus på 
ortsutvecklingsmötet i 
Nols Folkets Hus.

Representanter från 
BanaVäg i Väst gav 
senaste nytt om det 
pågående väg- och järn-
vägsprojektet på etap-
pen Nödinge-Nol.

Kvällens huvudämne 
kom dock att bli den 
framtida batterifabriken 
och där aktörer från 
såväl ETC som Alelion 
Batteries fanns på 
plats.

Katten som blev ett lejon var 

rubriken för onsdagskvällens 
ortsmöte i Folkets Hus. Och 
nog känns det som om att det 
råder lite mer klös i Nol nu, 
än vad som varit fallet de se-
naste åren. Det andas åter op-
timism och symboliken i rub-
riken ska naturligtvis härledas 
Tudor kontra Alelion Batte-
ries AB, en avknoppning till 
Energiteknikcentrum (ETC) 
som planerar tillverkning av 
litiumbatterier på Rödjans 
väg i Nödinge.

– Det är en komplicerad 
produktion och en helt ny 
verksamhet, förklarade plats-
chef Sven Olsson som be-
sökte mötet tillsammans med 
Håkan Sandberg, en av hu-
vudägarna i det nya batterifö-
retaget.

Mötesdeltagarna fick först 
lyssna till Robert Aronsson 
från ETC och den forskning 
som har pågått på Tudorom-
rådet sedan den dag det blivit 
känt att batteriproduktionen i 
Nol skulle läggas ner. Tudor 
som för övrigt var Aronssons 
arbetsgivare under 19 år.

Forskningen har lett fram 
till utvecklandet av ett nytt 
litiumbatteri. Tillverkning-
en av framtidens högeffekti-
va batterier utan miljöfarliga 
tungmetaller ska ske i nybygg-
da industrilokaler på Rödjans 
väg i Nödinge. När produk-
tionen är i full gång beräknas 
60-90 personer vara sysselsat-
ta i Alelion Batteries AB.

– Batteritillverkningen i 
Nödinge kommer mer att 

likna en läkemedelsindustri 
än traditionell tillverknings-
industri, då det ställs ex-
tremt höga krav på renlighet 
i processen, förklarade Håkan 
Sandberg.

Företrädarna för Alelion 
beskrev i detalj processen för 
den nya batteritillverkningen 
och det är ingen tvekan om 
att stora delar av föredraget 
blev komplext. Det var svårt 
att ta till sig all den teknis-
ka beskrivning som rabblades 
upp, men var och en i salong-
en insåg nog att Energitek-
nikcentrum lagt grunden till 
något som kan bli riktigt, rik-
tigt stort.

Ingen nolare har kunnat 
undgå den pågående väg- 
och järnvägsutbyggnaden, 

som begränsar framkomlig-
heten för trafikanter såväl på 
E45 som på lokalkörbanan. 
BanaVäg i Västs informatör 
Ida Mattsson och byggleda-
re Tobias Hellström visade 
en dataanimerad film på etap-
pen Nödinge-Nol, där besö-
karna på ett överskådligt sätt 
kunde se trafikplatsernas och 
pendeltågsstationens place-
ring.

– Vi kommer att ha kort 
information från BanaVäg i 
Väst på varje ortsmöte fram-

över. Det är intressant att få 
en nulägesbeskrivning och 
samtidigt bli uppdaterade på 
vad som kommer att hända 
den närmaste framtiden, sade 
presidiets ordförande, Lars-
Ove Hellman.

Övriga frågor fanns det 
inte många av. Mötet kunde 
dock glatt konstatera att de 
efterlängtade sofforna utmed 
Kärrvägen och Nolängens IP 
äntligen är på plats.

JONAS ANDERSSON
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Bilden på lekstugan kan ni maila till:
stenungsund@lanshem.se kungalv@lanshem.se

senast
den 30/4-2008

RÖSTA PÅ DEN FRÄCKASTE, VACKRASTE
ELLER MEST ORIGINELLA LEKSTUGAN

Du är då med i utlottningen av en helgbuffé för 2 personer på 
Lökebergs Konferenshotell. 

(OBS! Anställda inom Länshem 
får ej deltaga i tävlingarna.)

TÄVLA OCH VINN RESAN TILL LEGOLAND

Har du den
fräckaste, vackraste
eller mest originella

LEKSTUGAN?

Efter många lyckade 
försäljningar söker

vi nya villor, bostads-
rätter och radhus.

Välkomna in!

www.lekbo.se

VÅRT BOHAG SKALL BORT
– försäljning direkt från bostaden

Pga fl ytt från Alafors till Göteborg 
säljer vi nu ut vårt bohag av bl a piano, 
Dux sängar, matbord med stolar, soffa, 
bokhylla, vitrinskåp, cyklar, sportutrust-
ning, husgeråd, konst, böcker m.m.

Välkommen till 
Björkvägen 7 B vån 1, i Alafors.

Lördag den 26 april 
och söndag den 27 april 

mellan kl 12 och 16

”Skynda fynda”

Git Törnborg & Janne Norén

Komplex information på Nols ortsmöte
– Men ingen tvekan om att framtiden ter sig ljus

Tobias Hellström och Ida Mattsson från BanaVäg i Väst gäs-
tade ortsmötet för att ge senaste nytt om väg- och järnvägs-
projektet på sträckan Nödinge-Nol.

Produktionsutvecklare  
- skärande bearbetning, 80 KY-poäng

”efterfrågas av 
arbetsgivare 
för att fylla ett 
verkligt behov 
på arbetsmark-
naden”

Sök
senast
9 maj

Produktionsteknik är länken 
mellan konstruktion och 
produktion. En produktions-
utveckare måste kunna 
kommunicera idéer och 
lösningar med personer på 
olika nivåer inom tillverkningsindustrin. 
Utbildningen kommer därför att ge dig 
kunskaper om produktion, ekonomi, 
kvalitet, arbetsorganisation, ledarskap 
samt erfarenhet av att arbeta i projekt-
form.

Vill du veta mer - www.larcentrum.org 
eller ring 0520 - 49 73 44 


