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UTPROVADE GLASÖGON PÅ EN TIMME, ENDAST I ULLARED!

®Succén
fortsätter!
Succén

fortsätter!

GÖTEBORG Selma Lagerlöfs torg, 422 04 Hisings Backa, gbg@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9-18 & lörd 10-14
ULLARED Varbergsvägen 23, 310 60 Ullared, ullared@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9-18 & lörd 9-14

ULLARED Varbergsvägen 25, 310 60 Ullared, webshopen@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9-18 & lörd stängt
NYKÖPING Östra Storgatan 18, 611 34 Nyköping, nykoping@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9.30-18 & lörd stängt

Pris ex: 
Progressiva glasögon

1495:-
Bifokala glasögon

995:-
Enkelslipade glasögon

495:-
Alla priser är inkl. 
synundersökning, båge, 
glas och fodral.

NÖDINGE. Blybatteriet 
är på väg bort – Tudor-
katten har gått och 
gömt sig.

Nu riktas allt intresse 
mot Alelion Batte-
ries AB – och den nya 
tidens litiumjonbatteri.

I början av 2009 
börjar företaget att 
montera och leverera 
batterisystem, 2015 
hoppas de ha en egen 
fabrik med celltillverk-
ning igång.

Batteriet som Alelion Batte-
ries AB förespråkar är mil-
jövänligt, lättare, har högre 
prestanda, laddas snabbt, lång 
livslängd och ska om allt går 
vägen produceras i Ale med 
start 2015. Fram till dess avser 
företaget att köpa in batteri-
cellerna från Asien och mon-
tera ihop kundanpassade bat-
terisystem i de nya lokalerna 
på Rödjans väg i Nödinge. 
Inom tre år hoppas företaget 
kunna anställa 50 personer. 
Hur många det blir tal om 
när den stora produktions-
anläggningen öppnar på Ale 
Höjd i Stora Viken om sju år 
är det ingen som vågar uttala 
sig om.

I tider med varsel var 
det inte konstigt att intres-
set överträffade alla förvänt-
ningar. Dörrarna till teatersa-
longen i Ale gymnasium gick 
inte att stänga. Företagsled-
ningen gav inledningsvis en 
bakgrundsbeskrivning för 
att sedan gå över till rekryte-
ringsbehov och vilken kom-
petens som efterfrågas.

– I första skedet är det ett 

tiotal ingenjörer som ska an-
ställas med inriktning på kon-
struktion, säger vd Torbjörn 
Sundström.

Fordonsindustrin är inte 
batteriföretagets målgrupp. 
Det  slog ledningen fast 
tidigt.

– De klarar den utveckling-
en själva, den kampen vill vi 
inte vara med i. Vi vänder oss 
till andra kundgrupper till ex-
empel handikappade. Vi tittar 
på en rullstol som med dagens 
batteri rullar 25 km och klarar 
200 hela urladdningar. Med 
vårt batterisystem kommer 
den att gå 50 km, klara 1000 
hela urladdningar och väga 
hälften så mycket, konsta-
terar Dag Lundström, tek-
nisk chef.

Det är en revolution som 
är på väg inom batteriseg-
mentet. Enda problemet är 
kapaciteten för att tillverka 
de nya cellerna.

– Den är för dålig, men ut-
vecklas snabbt. Produktions-
utrustningen måste bli bättre 
och det blir den. Vi tror att 
tekniken har satt sig 2015 
och då kommer efterfrågan 
på batterier att vara mycket 
stor. Därför ligger vår plan 
fast att starta en egen fabrik 
om cirka sju år, säger Tor-
björn Sundström.

Företagsledningen har 
värdefulla erfarenheter från 
bilindustrin.

– Det handlar om att 
kunna tillverka kostnadsef-
fektivt. Vi är inte rädda för 
att få konkurrens från låglö-
neländer. Det här området 
kräver en enorm spetskom-
petens, menar Sundström.

Redan under första kvarta-

let 2009 startar tillverkning-
en av de första prototyper-
na. Arbetet sker i nära dialog 
med kunderna. Det handlar 
om att skapa unika batterisys-
tem som anpassas efter spe-
cifika produkter. Batteridriv-
na golfvagnar, städmaskiner 
och sladdlösa proffsverktyg 
är några exempel.

Under den avslutade frå-
gestunden avlöste den ena 
frågan den andra. Med tanke 
på Millipores och Volvos 
varsel var en av frågorna 
givna.

Kommer ni att sälja till 
amerikanare?

– Nej, det behöver ni nog 

inte vara oroliga för, manade 
ledningen.

Vad gör er unika?
– Det mest unika är nog 

att vi jobbar väldigt kundnä-
ra med våra lösningar.

Vilka arbetstider blir 
det?

– Vi börjar tidigt och slutar 
sent, skrattade Sven Olsson, 
produktionschef och menade 
att frågan var lite tidigt 
ställd.

Huvudägaren och styrelse-
ordföranden, Håkan Sand-
berg, fanns också med på 
scen. Han talade sig inte bara 
varm för Alelion, utan också 
för att satsningen kan skapa 

jobb hos underleverantörer 
som kan komma att etablera 
på mycket nära avstånd.

– Vi förhandlar med ett 
antal intresserade företag 
som vill hyra lokaler på Röd-
jans väg. Vi ser gärna att det 
blir företag som kan tillfö-
ra Alelion något. Vi kommer 

att behöva leverantörer inom 
plåt-, plast- och elektronik.

Ljuv musik för alla som 
gästade mötet med ett var-
selbesked i färskt minne.

Stort intresse för att jobba 
– 350 personer trängdes när Alelion Batteries informerade

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Torbjörn Sundström, vd, fick många frågor under seminatiet 
och minst lika  många efteråt.

Håkan Sandberg, huvudägare, betonade att satsningen är 
långsiktig och att rekryteringsbehovet kommer att öka kon-
tinueligt. Inledningsvis är det civilingenjörer med inriktning 
mot konstruktion som eftersöks. På sikt kommer det även 
att finnas behov av administrativ personal.

ALELION BATTERIES AB
Ska i första skedet konstruera moder-
na och kundanpassade batterisystem 
för diverse olika ändamäl. Batteritill-
verkning kommer att ske i ett andra 
skede, då en större produktionsan-
läggning är planerad till industriom-
rådet på höjden i Stora Viken. Bat-

teriet som Alelion levererar bygger 
sin kärna på litium, järn och fosfor. 
Livslängden är mångfalt bättre än 
dagens. Batterierna kommer främst 
att anpassas för applikationer till 
hjälpmedel för funktionshindrade.

Dag Lundström är teknisk chef på Alelion Batteries AB.


