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ONSDAGEN 21/5 
har vi öppet 
12:00-18:00 

pga inventering.

VÄLKOMMEN!

Mån-Fre 6.30-18.00 • Lör 9.00- 13.00 

BOHUS. Omställnings-
arbetet är över för Eka 
Chemicals i Bohus.

I torsdags var före-
tagsledningen på plats 
och invigde ett nytt 
forsknings- och utveck-
lingscentrum som har 
kostat 40 miljoner 
kronor att bygga.

– Bohus är vår nyck-
elanläggning och Ekas 
klart viktigaste sajt, 
bekräftade vd Jan 
Svärd.

200 personer närvarade när 
Leif Darner, chef för kemi-
verksamheten inom AkzoNo-
bel Eka Chemicals, invigde 
ett helt nytt forsknings- och 
utvecklingscenter i Bohus. 
Samtidigt tillkännagavs 
att koncernen kommer att 
stödja forskning och utveck-
lingsprojekt inom kemi vid 
svenska universitet och hög-
skolor under de närmaste fem 
åren med totalt 12 miljoner 
kronor.

– Det handlar främst om 
att utöka antalet doktorand-
tjänster och syftet är helt 
enkelt att skapa bättre förut-
sättningar för framtida rekry-
teringar, säger Jan Svärd på 
pressmötet.

Chalmers tekniska hög-
skola i Göteborg gläds åt 

beskedet.
– Det behövs en extra sats-

ning för just nu är det inget 
tryck på dessa utbildningar, 
vilket är synd för arbets-
marknaden är mycket god, 
säger Chalmers representant, 
Krister Holmberg.

Förväntningarna på det 
nya och utvecklade samarbe-
tet med landets akademier är 
stort.

Fruktbart samarbete
– Ja, vi ser fram mot ett frukt-
bart och tätare samarbete 
inte minst med Chalmers. 
Nu har vi satsat 40 miljoner 
kronor i lokaler och labora-
torier, främst för massa- och 
pappersindustri, men även 
för separationsprodukter för 
läkemedelsindustrin. Det är 
dags att börja dra nytta av 
dessa investeringar nu, menar 
Jan Svärd.

Anläggningen i Bohus har 
genomgått en stor förändring 
de senaste åren. Huvudena 
har hängt tungt på perso-
nalen, men nu är det andra 
tongångar. Lite symboliskt 
serverades lunchen på källar-
golvet, numera ren asfalt, till 
den spårlöst försvunna klor-
fabriken.

– Blickar vi 25 år tillbaka 
i tiden har produkterna och 
verksamheten helt föränd-

rats i Bohus. Nu är det vad vi 
kallar en helt frisk sajt, där vi 
dessutom har förlagt vårt nya 
forsknings- och utvecklings-
centrum. Det här är väldigt 
positivt för Bohus som nu 
verkligen bekräftar sin status 
och ställning i företaget, säger 
Jan Svärd.

Kraftsamlingen av forsk-
ning och utveckling till Bohus 
är ett resultat av nedlägg-
ningar i både USA, England 
och Sundsvall samt en flytt av 
den verksamhet som tidigare 
drevs i Rollsbo.

Kraftsamling
– Trots att det bara var 5 km 
bort upplevdes avståndet till 
Rollsbo som oändligt. För-
delarna med ett koncentrerat 
centrum för forskning och 
utveckling är många, vilket vi 
snart kommer att se resultat 
av, menar Jan Svärd.

Ett annat exempel på att 
Eka Chemicals storsatsar 
igen är företagsförvärvet av 
ICI i Tyskland.

– Det är många år sedan vi 
köpte ett företag, men som 
sagt nu blåser det väldigt 
positiva vindar, säger Leif 
Darner.

Nu satsar Eka i Bohus igen
– 40 miljoner på nytt forsknings- och utvecklingscentrum

Eka Chemicals vd Jan Svärd skålade efter invigningen av det nya forsknings- och utvecklings-
centrumet i Bohus. En invigning som förrättades tillsammans med Leif Darner, chef för kemi-
verksamheten inom AkzoNobel.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fullt blås på Eka igen. Före-
taget har satsat 40 Mkr på 
ett nytt forsknings- och ut-
vecklingscentrum i Bohus. 
Dessutom stöttar de landets 
akademier med ytterligare 
12 Mkr. Det gladde inte minst 
Chalmers, vars underhåll-
ningssektion fanns på plats.

Onsdag 21 maj kl 10-14
En dag i hälsans tecken 

i Furulundsparken

Sjätte året i rad slår vi upp portarna till en dag i 
Hälsans Tecken i Furulundsparken i Alafors

Konfrencier är Lotti Klug. 

Starrkärrs Flickkör under ledning av Sabina 
Nilsson sjunger på scenen kl 11.00.

Multimusikanten Christer Paulsson underhåller 
kl 12 och innan dagen är slut kommer många fi na 
priser att lottas ut. 

Missa inte chansen till 
 • Stavgång   -   Boulespel
 • Lång eller kort poängpromenad 
 • 5-kamp - Lotterier
 •  Kaffe med dopp, korv och bröd samt frukter

Tag gärna med en vän som inte så ofta 
kommer ut. Den vackra försommarnaturen är 

god för kropp och själ.

Ale kontakt- och
stödverksamhet

LE KOMMUNA


