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NÖDINGE. Millipore 
AB med drygt 50 
anställda kommer med 
stor sannolikhet att 
lämna Nödinge.

Huvudkontoret i 
Boston har givit order 
om att utvärdera en 
flytt till Frankrike.

– Vi inleder MBL-för-
handlingar den 26 sep-
tember, därefter tas 
ett definitivt beslut, 
säger Anders Elliot, vd 
för Millipore i Sverige.

Personalen i Nödinge har 
nyligen fått information om 
företagsledningens planer. 
51 personer blir av med 
jobbet om Millipore flyttar 
sin verksamhet till Frank-
rike, där företaget redan har 
en stor verksamhet. Skälen 
är ekonomiska.

– Millipore följer sin 
strategiska plan att ständigt 
effektivisera för att nå en 
bättre lönsamhet. Siffrorna 
för sista kvartalet var inte så 
positiva och det ligger själv-
klart bakom det nya försla-
get. Det är inte en desperat 
åtgärd, utan tittar vi bakåt 
har försäljningen vikt nedåt 
de senaste fyra kvartalen 
och det har medfört att led-
ningen nu föreslår en sam-
lokalisering. Det är främst 
inom bioteknikindustrin 
i USA som vi har tappat 
mycket, förklarar Anders 
Elliot som är noga med att 
betona att det än så länge är 
ett förslag.

Men ni ska ju inleda 
MBL-förhandlingar?

– Ja, det är så det går till 
när ett förslag som detta 

kommer. Nu ska vi utvärdera 
konsekvenser och effkter av 
att flytta verksamheten i 
Nödinge till Frankrike. När 
det underlaget är framme 
tar ledningen ett definitivt 
beslut.

NovAseptic AB som 

det ursprungliga företaget 
hette var en raket i svenskt 
näringsliv. I början av 2000-
talet planerades en börsin-
troduktion, men Skandia 
Investment köpte i januari 
2002 36% av företaget för 
60 miljoner kronor. Kapital-

tillskottet gjorde att börsin-
troduktionen kunde skjutas 
på framtiden. Verksamhe-
ten fortsatte att expandera 
kraftigt och sommaren 
2005 såldes Novaseptic AB 
till amerikanska Millipore. 
Affären på 720 miljoner 

kronor var ett fint kvitto på 
att Nödingeföretagets pro-
dukter hade erövrat värl-
den.

Fotnot: Millipore Sverige är ett 
medicintekniskt kunskapsföre-
tag som bland annat utvecklar, 

marknadsför  och säljer nyckel-
komponenter till den internatio-
nella läkemedels-, bioteknik- och 
livsmedelindustrin. Som mest 
har företaget haft 92 anställda i 
Nödinge.

Mycket talar för att Millipore lämnar Nödinge. Huvudkontoret i Boston har givit order om att utvärdera en flytt till Frankrike. 51 anställda riskerar nu 
att förlora jobbet.
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NÖDINGE. Millipores 
nya lokaler i Nödinge 
har byggts ut i etapper.

I maj 2004 var det 
invigning, klang och 
jubel.

Fyra år senare nås 
fastighetsägaren Ale-
byggen av ryktet att 
Millipore kan komma 
att lämna kommunen 
– och lokalerna.

Lars-Ove Hellman, Ale-
byggens vd, blev tagen på 
sängen när han hörde talas 
om Millipores Frankrike-
planer.

– Ja, det måste jag säga. 
Att stora multinationella 
bolag effektiviserar är för-
visso inget nytt, men jag hade 
uppfattningen att Nödinges 
verksamhet var unik. Just 

enheter för forskning och 
utveckling brukar vara fast 
förankrade, säger han.

Alebyggens kontrakt med 
Millipore löper ut 2012.

– Skulle avtalet sägas upp 
har vi gott om tid på oss och 
det känns tryggt. Jag tror inte 
att det behöver bli så svårt 
att att hyra ut lokalerna. Ale 
växer och expanderar. Enligt 
Ales nä-
rings-
livschef, 
Jerry 
Brattå-
sen, lär 
det vara 
ständiga 
förfråg-
ningar på 
mark och industrilokaler. 
Väg- och järnvägsutbyggna-
den för med sig mycket po-

sitivt, säger Lars-Ove Hell-
man.

Någon direkt oro för att 
få tomma lokaler hyser han 
inte, men ur ett kommunalt 
näringslivsperspektiv är det 
enligt Hellman en stor för-
lust.

– Millipore och NovAsep-
tic som företaget hette från 
början jobbar med modern 

teknik. De 
har spets-
kompe-
tens på ett 
avancerat 
område 
och sys-
selsätter 
välutbil-
dade in-

genjörer. De som nu eventu-
ellt friställs kommer få svårt 
att hitta ett liknande jobb i 

Ale. Dessa företag är ovan-
liga och därför är det tråkigt 
när de lämnar kommunen.

Kommer Alebyggen att 
påverkas av en eventuell 
flytt?

– Nej, vi ska inte gräva 
ner oss. Även om lokalerna 
är anpassade för Millipores 
verksamhet är det inte värre 
än att vi får anpassa dem för 
nya hyresgäster. Att hitta ett 
företag som hyr allt blir nog 
svårt. Vi får sikta in oss på att 
hyra ut till flera, men som 
sagt det är långt kvar tills 
kontraktet löper ut. Det ger 
oss trygghet, avslutar Lars-
Ove Hellman.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Och kvar blir de flotta lokalerna
– För bara fyra år sedan var det invigning av nybygget

50 jobb hotade i Nödinge
– Millipore planerar flytt till Frankrike

Alebyggens vd, Lars-Ove Hellman, är inte orolig för att få 
tomma lokaler. Han är mer bekymrad för den personal som 
nu riskerar att få lämna sina jobb på Millipore i Nödinge.

Dessa företag är ovanliga 
och därför är det tråkigt 

när de lämnar kommunen.
Lars-Ove Hellman


