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EV Adapts vd, Håkan Sandberg, var lättad över att äntligen få leverera sina två första elbilar som Ale kommun beställt. Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), var också på ett 
strålande humör. Det var tveklöst en stor dag i Ales näringsliv.

Så blev det då äntligen dags 
för den första leveransen av 
den första serietillverkade 
elbilen i Sverige. Det blev 
varken Saab eller Volvo som 
fick sola sig i glansen. Ev 
Adapt i Nödinge hann först. 
Med sin produktidé att el-
konvertera Fiat 500 har de 
skaffat sig ett försprång på 
marknaden och kunderna 
står redan i kö.

– Vi har en bra orderstock 
och nu känns det skönt att 
vi kan börja leverera. En hel 
del bilar ska upp till Mälarda-
len och Västerås. Det är väl-
digt stimulerande, säger EV 
Adapts vd, Håkan Sandberg.

Målet är att hinna levere-
ra 800 bilar innan året är slut. 

Kommer konkurren-
terna någonsin att hinna 
ikapp?

– Det här är framtidens bil 

och jag tror det finns utrym-
me för många fler tillverkare, 
men visst är det roligt att vara 
först. Väldigt roligt, summe-
rar Sandberg.

Fascinerande bil
Först är också Ale kommun 
som tog emot de två första 
bilarna. Salma Abou Ramia 
på hemtjänsten i Nödinge 
fick köra premiärturen med 
Sveriges Television ombord. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), fick 
sig också en provtur.

– Det är en fascinerande bil 
att köra. För oss i kommunen 
är det här en perfekt bil att ha 
i en bilpool, vilket är avsikten. 
Den andra ska hemtjänsten i 
Nödinge förfoga över. 

Det finns skäl för kom-
munledningen att känna 
stolthet. Satsningen på ett 

Energiteknikcentrum i sam-
band med batterifabriken 
Tudors avveckling för mer än 
tio år sedan har givit valuta.

– Det visade sig snabbt att 
batteriernas tid inte var slut 
i Sverige. Tillsammans med 
landets ledande högskolor, 
företag som Vattenfall och 
Göteborgs Energi har vi sett 
möjligheter i ny teknik. Ut-
vecklingen av Li-jonbatterier 
har skapat helt nya ingångar. 
ETC:s avknoppning Aleli-
on Batteries har visat på en 
del av dessa. Steget att skapa 
EV Adapt är djärvt och en-
treprenöriellt, kommenterar 
Jarl Karlsson.

Han uttryckte en stor res-
pekt för investerarna och en-
treprenörerna Håkan Sand-
berg och Peter Wahlsten.

– Jag är oerhört imponerad 
av deras förmåga att skapa de 

rätta relationerna med en av 
Europas största biltillverkare. 
I bilkrisens tider har Västsve-
rige fått en ny bilfabrik. Det 
är fantastiskt bra jobbat.

De två första elbilarna le-

vererades tillsammans med 
två andelar i ett vindkraft-
verk.

– Vi ville försäkra oss om 
att Ale kommun kör med 
grön el, sa Håkan Sandberg 

och log brett.
Det hade han all anledning 

att göra.

Nu kör Ale kommun elbil
– En i hemtjänsten och en i en gemensam bilpool
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Salma Abou Ramia kommer tillsammans med sina tolv kollegor på hemtjänsten i Nödinge att 
använda elbilen i arbetet.

Den elkonverterade Fiat 500 
EV i profil.

NÖDINGE. I torsdags levererades de två första 
elbilarna från EV Adapt i Nödinge.

Ale kommun stod som första kund och väntade 
tålmodigt.

– Det här är en viktig dag, en dag med stolthet 
och glädje, inte bara för företaget EV Adapt utan 
också för Ale kommun. Köpet av dessa två elbilar 
är en tydlig markering gällande kommunens mil-
jöprofil. Vi snackar inte, vi menar allvar, sa kom-
munstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S).


