
NÖDINGE. Sopplun-
chen i Alelion Batteries 
nya fabrik gav något så 
ovanligt i dessa tider 
som framtidstro.

– Vi kommer med rätt 
produkt i rätt tid. Det 
här kan bli hur stort 
som helst, sa ägaren, 
Håkan Sandberg.

Företaget växer hela 
tiden och är nu uppe i 
19 anställda.

Alelion Batteries AB är ett 
av resultaten från satsningen 
på ett Energiteknikcentrum. 
Bolaget är en fristående av-
knoppning som köptes loss 
från ETC 2007 av privata in-
tressenter. En av huvudägar-
na är Håkan Sandberg.

– För två veckor sedan flyt-
tade vi in på Rödjans väg och 
nu börjar vi alla att se kon-
turerna av en fantastisk verk-
samhet. Vi kommer att mon-
tera batterisystem som bygger 
på celler med järnfosfat som 
katodmaterial. Det är lättare, 
tar mindre plats, har bättre 
kapacitet och laddas snab-
bare, säger Håkan stolt.

Tom hall
Monteringshallen är än så 
länge tom, men i slutet av 
året hoppas man att det ska 
vara full fart.

– För tillfället anställer vi 
bara ingenjörer, men beho-
vet av produktionspersonal 

kommer. Vi är inte riktigt där 
än, förklarar Håkan.

Väl på plats i den tomma 
fabrikslokalen förstår man 
att Alelion Batteries verkli-
gen har startat från noll. Med 
tanke på det har utvecklingen 
varit explosionsartad.

– Vi har många spännan-
de projekt på gång. Här är 
en golfbil som vi har försett 
med ett eget batterisystem. 
Det gjorde att vi plötsligt 
får plats med ett kylskåp, där 
det tidigare blybatteriet satt. 
Våra system öppnar enorma 
möjligheter, menar Håkan.

Produktionschef, Sven 
Olsson, förklarar sedan 
varför celltillverkning inte är 
aktuellt än så länge.

Ingen celltillverkning
– Det finns ingen vits att ge 
sig in i det kriget. Just nu ut-
vecklas produktionstekni-
ken ständigt. Att investe-
ra 250 miljoner i en maskin 
för att tillverka egna celler 
är inte särskilt smart, då det 
kommer en ny och mycket 
bättre maskin kort därefter. 
När tekniken har satt sig och 
utvecklingen har stannat av, 
då ska vi utvärdera om det är 
lönt att starta egen celltill-
verkning.

Om framtiden fanns få 
moln, egentligen bara en 
stor sol.

– Jag har ingen kristallkula, 
men jag vet att vi på Alelion 
kan tekniken bakom celler-

na, har kunskapen att utveck-
la elektroniken som krävs för 
att bygga dessa komplexa bat-
terisystem och dessutom be-
sitter vi en obändig vilja att ta 
det här projektet i mål, för-
klarar Sven Olsson.

Håkan Sandberg avslöjade 
också att en ny storaffär var i 
hamn som kommer att betyda 
fler arbetstillfällen till Alelion 

Batteries och Ale kommun.
– Dessvärre har jag tyst-

nadsplikt ett tag till, men det 
är enormt positivt.

Så nog finns det hopp för 
näringslivet.
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Håkan Sandberg demonstrerade en ombyggd golfbil. Det 
gamla blybatteriet är ersatt med ett nytt batterisystem från 
Alelion, vilket gav utrymme för ett kylskåp...
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