
Höstens roligaste 
vecka är över. Ar-
betet med närings-

livstidningen Fokus Före-
tag är inte att beteckna som 
jobb. Det är en upplevel-
se och ett sant nöje. Att in-
tervjua entreprenörer och 
företagare innebär att du 
får vara beredd på att höra 
det mesta. Det är visioner-
na som driver dem, har jag 
alltid tänkt, övertygad om 
att ytterst få visioner infrias.
I höstens upplaga av Fokus 
Företag överbevisas jag gång 
på gång. För sex-sju år sedan 
berättade tjejerna på Älväng-
ens Ponnyranch att de fun-
derade på att bygga något 
större någon annanstans. Ett 
stort ridhus med tillhöran-
de stall är väl en sak, men 
när de sa att de skulle bygga 
själva. Då trodde jag nog 
sådär lagom på det. Efter 
åtta års väntan är alla över-
klaganden klara och ridhuset 
blir allt tydligare på vägen 
upp till Vimmersjön i Nö-
dinge. De bygger för fullt 
och byggledare är Annika
Birklin själv. Sånt impone-
rar på mig.

Efter många års förfråg-
ningar fick jag vintern 2007 
äntligen komma innanför 
dörrarna till LB:s Mekanis-
ka i Älvängen. Det var inte 
riktigt vad jag tänkt mig. 
Det luktade normalt, det var 
rent, det var ljust – det var 
allt annat än vad jag förvän-
tat mig av en mekanisk verk-
stad. Magnus Brogren, en 
av syskonägarna, presentera-
de företaget och en plan för 
de kommande fem åren. Fa-
miljeföretaget skulle bli en 
mekanisk industri och för-
dubbla sin omsättning på 
fem år och personalstyrkan 
skulle omfatta 70 personer. 
"I Älvängen?" tänkte jag. 
Nu har halva tiden gått och 
jag blev återigen inbjuden. 
Visionen är nästan verklig-
het och då återstår två och 
ett halvt år... Entreprenörer 
i Ale har blivit profeter. De 
överdriver inte en sekund, 
snarare tvärtom. Jag är stum 
av beundran.

Bland det djärvaste jag har 
hört kommer från företags-
ledaren, Håkan Sandberg, i 
Nödinge. Han påstod för ett 
halvår sedan att han skulle 
bygga en bilfabrik i Ale, när-
mare bestämt på Rödjans 
väg i Nödinge. Det är klart 
att man drog på smilbanden. 
Mycket kan man göra med 
entreprenörsanda, men en 
bilfabrik? Det kan man bara 

inte bygga rätt upp och ner. 
Vem kan något sådant? Hur 
ska det till exempel finansie-
ras? Vem lånar ut pengar till 
en "dåre" som säger att han 
ska bygga en bilfabrik?

–Ingen svarar, Håkan 
Sandberg. Det är det som är 
problemet.

Ändå står den där nu. 
Milda makter. Den är verk-
lighet. Elbilsfabriken i Nö-
dinge. De 50 första bilarna 
rullar ut på vägarna den 15 
november. Sverige har fått 
sin första elbilsfabrik och 
jag som ändå har varit där 
har fortfarande svårt att tro 
det... Det blir inte lättare 
när mannen bakom verket 
berättar att riskkapitalet har 
aktieägarna själva fått stå 
med. Inte så konstigt om nu 
bankerna tänkte som jag, 
men när Håkan Sandberg 
redovisar underlagen som 
finns för verksamheten blir 
man fundersam. Här finns 
ett projekt som kräver en fi-
nansiering på 14 Mkr. Ak-
tieägarna skjuter in mer än 
hälften själva och behöver 
sedan olika former av medfi-
nansiering. Produkten finns, 
testad och klar. Kundernas 
efterfrågan är dokumente-
rad. Verksamhetens potenti-
al är gigantisk med tanke på 
att målet är att Sverige ska 
ha 600 000 elbilar 2020. Fa-
briken kommer i ett första 
läge att skapa 50 nya ar-
betstillfällen. Tror ni någon 
bank vill vara med? Tror 
ni staten vill vara med och 
stötta med riskkapital?
– Om inte ett så här solit 
projekt kan beviiljas stöd, 
vem ska då någonsin kunna 
få det? Vi begärde 35% 
medfinansiering och fick 
avslag. Hur ska vi få fart 
på Sverige om ingen vågar 
satsa? Jag löser det ändå, på 
ett eller annat sätt, men jag 
tänker på alla andra, berätta-
de Håkan Sandberg.
Han såg så allvarligt på 
situationen att han an-
vände sitt kontaktnät och 
lyckades få ner statsse-
kreterare Jöran Hägg-
lund från Stockholm. Det 
var naturligtvis besväran-
de frågor och ären-
det med Ev Adapt 
kommer säkert att 
följas upp. Jag kan 
inte tänka mig 
annat än att man 
hittar en lösning, 
allt annat vore ka-
tastrofalt dåligt.
Håkan Sandberg 
avslöjade också 
att han frågat 

Jöran Hägglund hur staten 
tänker stimulera marknaden 
att köpa elbilar med tanke 
på de miljömål som finns 
uppsatta. Svaret var att det 
får marknadsaktörerna sköta 
själva. Det ska råda fri kon-
kurrens. På sätt och vis är 
det rätt, men om vi tittar 
på övriga EU-länder så blir 
man fundersam. Tyska och 
franska staten satsar miljar-
der för att nå resultat med 
miljövänligare bilar. I Sve-
rige däremot sitter vi med 
armarna i kors. Det har vi 
kanske råd med eftersom 
vi har entreprenörer som 
driver på utvecklingen, men 
vad händer om de tappar 
styrfart?

Behovet av riskkapital 
är det många företag som 
talar om. Allt fler vittnar 
om strängare villkor hos de 
traditionella bankerna och 
ALMI får av många svidan-
de kritik. Systemet måste ses 
över. Det måste bli lättare 
att få stöd om underlagen är 
de rätta. Idéer och satsning-
ar som kan skapa hundratals 
jobb får inte gå förlorade för 
att vi har en trög och oför-
stående byråkrati. Sedan är 
det också viktigt att ett lån – 
kalla det riskkapital – också 
betcknas som ett sådant även 
om framgången uteblir. En-
treprenören kan inte straf-
fas med ockerränta resten 
av livet. Uppgörelsen måste 
vara rimlig och marknads-
anpassad. Om de traditio-
nella bankerna har en ränte-
nivå på 4%, kan inte ALMI 
begära 9% av företagaren 
som har misslyckats. Riskka-
pital måste innebära att man 
delar på riskerna och konse-
kvenserna.

En sista reflektion är 
varför dessa positiva entre-
prenörer aldrig tycks drab-

bas av lågkonjunktur 
och finanskris. De 

bara trummar 
vidare som om 
inget hänt.
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ALMI
FÖRETAGSPARTNER

FÖRETAGARMÖTE
med bland andra 

Susanne Ljungskog
ONSDAG 21 OKTOBER KL 18.30

Eka Chemicals, Bohus
  Program:

Eka Chemicals - idag och imorgon
Ann Lindgärde

Utbyggnaden av E45 och järnvägen, 
senaste nytt och framöver
Lennart Dagö

Dubbla världsmästarinnan 
och expertkommentatorn 
Susanne Ljungskog 
och Klas Johansson

Leader Göta Älv
- utvecklingsprogram för småföretag
Thomas Sundsmyr

Senaste nytt från Ale kommun
Jarl Karlsson, kommunstyrelsens ordförande

Anmälan MÅSTE göras i förväg
till jerry.brattåsen@ale.se senast den 16 oktober. 

Har du några frågor välkommen att ringa 0303-330 277 Jerry.


