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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Oavsett man vill eller 
ej så börjar det bli 
svårt att undvi-

ka det faktum att vi går mot 
lite tuffare tider. Nu är det 
inte bara amerikanarna som 
känner av de allt snålare vin-
darna. Lite typiskt att när vi 
i Ale kommun får ett tyd-
ligt slag i ansiktet så är det 
just på grund av ett initia-
tiv av amerikanare. Milli-
pore, ett amerikanskt före-
tag i grunden, köpte 2005 
det framgångsrika Nöding-
ebolaget NovAseptic. En 
förändrad marknadssitua-
tion med vikande försäljning 
har tvingat amerikanarna till 
allt större effektivisering-
ar. Nu verkar turen – förlåt, 
oturen – ha kommit till en-
heten i Nödinge. Millipore 
föreslår att flytta verksam-
heten till Frankrike. Samtli-
ga 51 anställda kommer att 
varslas med största sanno-
likhet. Dessvärre slutar det 
inte där. Företaget har själv-
klart också ett antal underle-
verantörer som kan bli drab-
bade på ett eller annat sätt. 
Konsekvenserna av nedlägg-
ningen är svåra att förutse. 
Vad som är speciellt bekym-
mersamt är att Millipore 
tillhör en unik nisch. De ef-
terfrågar kompetens som få 
företag är i behov av. Frågan 
är var dessa ingenjörer ska 
ta vägen?

Av en ren tillfällighet tog 
jag en runda på historisk 

mark. Jag promenerade runt 
på Carlmarks gamla indu-
striområde i Älvängen. Det 
var en konstig känsla. En 
blandning av nostalgi, his-
toria, förödelse, kultur och 
drag av en härjad krigsplats. 
Det är inte utan att man 
funderar på vad det är som 
egentligen har hänt på om-
rådet. När väl Carlmarks 
en gång i tiden bestämde 
sig för att avsluta verksam-
heten i de gamla lokaler-
na är det underligt att ingen 
annan nappade på idén att 
sätta nytt liv på industriom-
rådet. Det strategiska läget 
mellan älv och järnväg/riks-
väg har aldrig förändrats. 
Nu är verksamheterna på 
området tämligen begränsa-
de och de största bygg-
naderna utgör lager av 
olika slag. Att  riva och 
rusta upp fastigheterna 
för att skapa ruljangs på 
industriområdet igen är 
kostsamt. 

Det är lätt att 
förstå under en 
rundvandring. 
Det krävs or-
dentliga kraft-
tag, av krafter 
som jag inte tror 
existerar. Men 
vad säger lagen? 
Ska dessa gamla 
industriloka-
ler verkligen få 
stå tills de rasar 
samman. Flera 

av fastigheterna ser tvek-
löst fallfärdiga ut idag, men 
Carlmarsområdet ser mer 
eller mindre ut att vara bort-
glömt. Ryktet säger dock att 
det har funnits intressenter 
till området, men att det har 
runnit ut i sanden. Oppo-
sitionen kräver i en motion 
till fullmäktige att kommu-
nen ska verka för en upp-
rustning av området alterna-
tivt köpa det.
På något sätt är det nog 
ett måste att Ale kommun 
agerar. Syndarna till att om-
rådet har förfallet finns nog 
i historieböckerna, vilket 
medför att det krävs utom-
stående och gemensamma 
krafter för att lösa knutarna 

på området.

Amerikanare hotar Ale

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
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Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.
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Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

FÖRNYA DITT HEM!
Nu är höstens tyger här!
 1000-tals meter tyg fr. 20:-/m!

 Färdigsydda gardiner!
Gardinstänger och tillbehör till otroliga priser! 

Stilfull heminredning!
 Nyinkomna höstkläder för hela familjen!

 Välkommen att fynda!

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

Vi har fullständiga 
rättigheter.

Ny ägare Ny meny medNy meny med 
många specialitetermånga specialiteter

Öppettider
Mån-tor 11-22, Fre 11-23, 
Lör 13-23, Sön 13-21

MICKES NÄRKÖP

SURTE CENTRUM 031-98 36 10

LÅGPRIS-

SNUS

EXTRA•EXTRA

EXTRA•EXTRA

Lösgodis

590/hg
Batteribyte

ATT ÄGA 
& HA HUND

ı
Tisdagen

30 september 
kl 18.30 på 

Surte bibliotek

Ale brukshundsklubb 
föreläser om konsten 
att ha hund.

Samarr. Ale Brukshundsklubb och 
Studiefrämjandet i södra Bohuslän

ÄlvängensÄlvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

Ge ett bidrag till Världens Barn

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn. 
Du som företagare erbjuds att få din logotype tydligt 

publicerad på en gemensam helsida i 
Alekuriren vecka 42, 2008. 

Det enda du behöver göra är att sätta in minst 

500 kr till Ale Lions club,  senast 11 okt -08

bankgiro: 653-8011, 
märk inbetalningen "Världens Barn".

Bästa företagare!

Alla insamlade pengar 
slussas oavkortat till 

radiohjälpen.

För mer info: www.varldensbarn.se

Alla insamlade pengar 
slussas oavkortat till 

radiohjälpen.

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Erbj. Bada & ät 300:-/pers.
(Minst 8 pers.)

Engelins tårtor • Catering
Engelins tårtor • Catering

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF
& FEMKAMP& FEMKAMP

– Millipore lämnar Nödinge


