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NOL. Företagsledningen 
är på plats, liksom de 
första ingenjörerna.

Rekryteringen till den  
nya tidens batterileve-
rantör har bara börjat.

En hel värld väntar 
på de unika batteri-
systemen och Alelion 
Batteries har ännu inte 
flyttat in på Rödjans 
väg, men snart inleds 
en ny batteriepok i Ale 
på allvar.

Lokalerna är redo för inflytt-
ning i Nödinge. Det händer 
mycket och det händer snabbt. 
Alelion Batteries kommer att 
leverera kundanpassade bat-
terisystem med vad som idag 
är överlägsna egenskaper och 
prestanda. Försäljningen har 
inletts och verksamheten 
formas allt eftersom. Inom 
tre år ska företaget sysselsätta 
drygt 50 personer, ingenjörer 
och kol-
l e k t i v -
anställd 
produk-
t i o n s -
personal. 
Vid års-
s k i f t e t 
ska de 
första 11 
ingenjörerna vara på plats, 
ett år senare ska antalet vara 
fördubblat.

– Det här är en stor sats-
ning och händelse i Ales 
näringsliv. Vår affärsidé 
är unik och marknaden 
är därför global. Vad som 
begränsar oss från att starta 
upp i än större skala är bris-
ten på battericeller. Skälet till 
att vi valde att inte starta egen 
celltillverkning är att det 
just nu inte finns tillräckligt 
bra produktionsutrustning. 

Efterfrågan på de moderna 
battericellerna kommer 
dessutom att hjälpa till att 
pressa ner kostnaderna. Vår 
plan ligger fast vid att starta 
en produktionsanläggning 
2015, då kommer förutsätt-
ningarna att vara helt andra, 
säger Håkan Sandberg, sty-
relseordförande och en av 
bolagets huvudägare.

Utvecklats snabbt
Batteritekniken har utveck-
lats snabbt den senaste tiden. 
Det har medfört att det  har 
kommit fram nya producen-
ter som säger sig kunna leve-
rera kvalitativa komponenter 
och celler.

– Vår erfarenhet är dock att 
prestandan är väldigt varie-
rande. Det ligger i vår strategi 
att leverera rätt produkter 
med rätt prestanda till våra 
kunder. Det är därför viktigt 
för Alelion att investera i bra 
mät- och utvärderingsutrust-

ning för 
b a t t e -
rier och 
k r a f t -
elektro-
nik. Då 
vi redan 
t i l lhan-
dahåller 
u tveck-

lingstjänster inom batteri 
och elektronik ser vi det som 
naturligt att även erbjuda 
företag i regionen möjlighe-
ten att ge kunderna tillgång 
till vårt laboratorium, säger 
vd Torbjörn Sundström.

För tillfället är Alelion 
Batteries stationerade i Nol, 
innanför samma väggar som 
Tudorkatten en gång huse-
rade i. Här träffar ingenjö-
rerna intresserade kunder.

– Vår affärsidé går ut på 
att utveckla batterisystem 

tillsammans med kunderna. 
På så vis hoppas vi alltid nå 
den optimala lösningen, 
säger Sundström.

Eftersom det inte blir 
någon produktion av batteri-
celler kommer de nya indu-
strilokalerna på Rödjans väg 
i Nödinge inte att användas 
fullt ut.

– Det är fortfarande oklart 
hur stor andel vi behöver, 
men att det finns utrymme 
för fler hyresgäster råder 
det ingen tvekan om. Vi 
ser helst att det blir företag 
som på något sätt kan ha en 
anknytning till vår verksam-
het, exempelvis företag inom 
plast-, plåt eller elektronik-
industrin, säger Sandberg.

Intensivt skede
Rekryteringen av personal 
går snart in i ett intensivare 
skede. Med hjälp av bland 
andra Arbetsförmedlingen 
kommer ett informations-
möte arrangeras i mitten 
av oktober i Ale gymna-
sium. Tanken är att närmare 
beskriva vilken kompetens 
som efterfrågas och hur tids-
planen ser ut. Ett annat syfte 
är att den intresserade all-
mänheten också kan få ta del 
av en mer ingående presenta-

tion av verksamheten.
Faktum kvarstår också att 

innan Alelion flyttat in på 
Rödjans väg är det klart att 
framtidens stora verksam-
hetsområde för batterileve-
rantören blir i Stora Viken, 
där en markoption motsva-
rande tio fotbollsplaner är 
tecknat med Ale kommun.

Det säger lite om fram-
tidstron – eller rättare sagt 
– det säger väldigt mycket.

– Inom tre år ska 50 personer anställas

Alelion Batteries kärntrupp. Fr v: Dag Lundström, teknisk chef, Torbjörn Sundström, vd, 
Håkan Sandberg, styrelseordförande, Sven Olsson, produktionschef, samt Bernt Källgren, Ar-
betsförmedlingen i Ale.

ALELION BATTERIES AB
Ska i första skedet konstruera 
moderna och kundanpassade batte-
risystem för diverse olika ändamäl. 
Batteritillverkning kommer att 
ske i ett andra skede, då en större 
produktionsanläggning är planerad 
till industriområdet på höjden i 

Stora Viken. Batteriet som Alelion 
levererar bygger sin kärna på litium, 
järn och fosfor. Livslängden är 
mångfalt bättre än dagens. Batte-
rierna kommer främst att anpassas 
för applikationer till hjälpmedel för 
funktionshindrade.

Alelion närmar sig inflyttningAlelion närmar sig inflyttning

Vår affärsidé går ut på att 
utveckla batterisystem 

tillsammans med kunderna. 
På så vis hoppas vi alltid nå 

den optimala lösningen.
Torbjörn Sundström, VD

NOL. En mirakelman 
enligt många.

Otaliga är nämligen 
de personer som blivit 
botade sin fibromyalgi 
av finländaren Hannu 
Timonen.

I förra veckan 
besökte han Soile 
Sandlund, som tack 
vare Hannu blev kvitt 
sina besvär och som nu 
driver egen mottagning 
i Nol.

I över tio år led Soile Sand-
lund av kronisk smärta i axlar, 
rygg och nacke. Det dröjde 
till våren 2006 innan hon fick 
diagnosen fibromyalgi. Sam-
tidigt sade läkaren till henne 
att det inte fanns något bote-
medel, utan att Soile skulle få 
lära sig att leva med smärtan. 
Det var innan hon kom i kon-
takt med Hannu Timonen.

– Jag hade inget att förlo-
ra. Jag ringde upp Hannu och 
begav mig till Finland. Efter 
totalt sex behandlingar var 
jag helt frisk. Det var en helt 
underbar känsla, säger Soile 
Sandlund.

Flera patienter kan berät-
ta samma historia som Soile 
Sandlund. Folk från hela värl-
den söker hjälp hos Hannu 
Timonen för att få bukt med 
sin fibromyalgi.

– Faktum är att två tred-
jedelar av alla mina kunder 
kommer från utlandet. 
Nästan hälften av alla perso-

ner som jag behandlar är från 
Sverige, förklarar Hannu Ti-
monen, som är hemmahöran-
de i Mynämäki, tre mil norr 
om Åbo.

Fibromyalgi är ett vid-
sträckt smärttillstånd i bind- 
och muskelvävnaderna, som 
inte är någon reumatisk 
sjukdom vilket många antar. 
Sällan finner man ens någon 
inflammation bakom symto-
men.

– Grundorsakerna är mus-
kelspänningar i axlar och övre 
rygg och därför låser sig bröst-
kotorna. Faktorer som utlöser 
symtomen ligger också i hor-
monerna och brist på sömn, 
säger Hannu Timonen.

Vad har du för hemligt 
knep som inte sjukvården 
kan erbjuda?

– Det är inget hokus pokus 
utan det handlar om tillräck-
ligt djupgående massage. 
Genom att kombinera mas-
sage och kotmobilisering 
med varandra uppnås säkrast 
det önskade resultatet, säger 
Hannu Timonen som titule-
rar sig manualterapeut.

– Till 95 procent hand-
lar det om massage och till 
5 procent om kotmobilise-
ring. Kotmobiliseringen är 
dock viktig, annars är tiden 
för massagen bortkastad.

Återvända till Nol
Hannu Timonens gästspel 
hos Soiles Massage varade i 
fyra dagar, men planer finns 
på att han ska återvända till 

Nol om ett par veckor igen.
– Samtidigt som Hannu 

ger behandlingar passar jag 
på att få till mig spetskompe-
tens inom detta område som 
ingen annan kan lära ut, säger 
Soile Sandlund.

Båda är de rörande över-
ens om en sak:

– Man behöver inte lära sig 
att leva med fibromyalgi. Den 
kan botas!

Soile Sandlund blev själv kvitt sin fibromyalgi tack vare 
Hannu Timonens behandlingsmetod. I förra veckan var fin-
ländaren på tillfälligt besök i Nol, där Soile sedan en tid till-
baka driver egen mottagning.
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– Hannu Timonens behandlingar är omtalade
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