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KOLLANDA. Väg- och 
järnvägsutbyggnaden 
genom Göta älvdalen 
genererar nya arbets-
tillfällen.

Det är Centrum Påle 
AB ett levande bevis 
på.

– Vi söker mer folk 
för att kunna öka vår 
produktion, förklarar 
fabrikschef Lars Gus-
tafsson.

Centrum Påle AB har bedri-
vit verksamhet i Kollanda 
sedan årsskiftet 2007/08, 
på det fabriksområde där 
Kilanda Cementgjuteri 
huserat sedan lång tid till-
baka. Centrum Påle har 
som specialitet att framställa 
betongpålar för grundlägg-
ning.

– Det sker i första hand till 
vägar och brobyggen. Just 
nu levererar vi mycket mate-
rial till projektet i Älvängen, 
säger Lars Gustafsson.

Förutom produktionsen-
heten i Kollanda har koncer-
nen fabriker i Polen, Dan-

mark och England. 
– Det är en oerhörd styrka. 

Vi har ett enhetligt produk-
tionssystem, vi kan utnyttja 
varandras uppfinningsrike-
dom och tillsammans arbetar 
vi med att utveckla proces-
sen.

Varför valde ni just Kol-
landa som etableringsort?

– Där har vi närheten till 
vårt råmaterial som är sand 
och grus.

Centrum Påle kör huvud-
delen av sina transporter i 
Göteborgsområdet, men 
leveranser sker också till 
Malmö, Jönköping och 
Stockholm.

– Göteborgsområdet 
behöver verkligen pålas, det 
är uppbyggt på lera och sank 
mark, säger Lars Gustafsson 
och fortsätter:

– Vi står inte och faller 
med utbyggnaden av E45, 

men visst är det ett viktigt 
projekt för oss. Framtiden 
ser också väldigt ljus ut med 
en ny planerad älvförbin-
delse i Göteborg.

Nu ska ni öka personal-
styrkan. Är det för att öka 
produktionstakten?

– Vi hinner med våra leve-
ranser, men det vore önsk-
värt att kunna lägga ännu fler 
pålar på lager, säger Gustafs-
son och tillägger:

– Idag gjuter vi ungefär 
1 500 meter påle per dag i 
olika dimensioner. Banver-
ket kräver dock en liggtid för 
pålarna på 21 dagar innan 
de kan slå ner dem i backen. 
Således är vi i behov av en 
utökad lagerkapacitet.

Är det svårt att hitta per-
sonal anpassade just till er 
bransch?

– Yrkeskunskapen finns 
väl inte i så stor utsträckning, 

men det är inte värre än att 
folk kan lära sig.

Om du ska sia om fram-
tiden, hur ser er verksam-
het ut om fem år?

– Då har vi ökat vår 
omsättning och vi är den 
största påltillverkaren i Sve-
rige. Vi har också byggt in en 
mer automatiserad process 
samt att vi har en större till-
verknings- och lagerkapaci-
tet, avslutar Lars Gustafsson.

Näringslivet blomstrar även i Kollanda
– Centrum Påle har ambitionen att bli störst

Några av alla de betongpålar som väntar på att bli levererade. 

Lars Gustafsson, fabrikschef på Centrum Påle AB i Kollanda. Tillverkningen är till stora delar auto-Tillverkningen är till stora delar auto-
matiserd. matiserd. 
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Grundat: 2007.
Antalet anställda: 16.
Omsättning: 35 miljoner kronor.
Verksamhetsinriktning: Gjutning 
av betongpålar för grundlägg-
ning.
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VÄNSTERPARTIET PRESENTERAR STOLT

Vi ger er:

LOKE
– UNDERGROUND-

VISANS HÄRFÖRARE

för frihet, jämlikhet, systerskap, 

broderskap och ett mänskligare samhälle

Kom till Ale gymnasiums Café 
tisdag 7 september kl 18-21 
och bli underhållen, upplyst, för-
undrad, förbannad, glad, övertygad, 
lycklig…

��

�����	
����

SPECIAL GUEST STAR!
GULA 

GUBBEN
ESTRADPOETEN KÄND 

FRÅN FESTIVALER OCH TV

HANS LINDE
– RIKSDAGSLEDAMOT FÖR 

VÄNSTERPARTIET

Fråga honom om allt från 

hbt-frågor till utrikespolitik

KÄND 
FRÅN 
TV!

OCH 
VERKLIGHETEN

OBS: Fri entré!

Nalin Pekgul
S-kvinnors ordförande besöker Nödinge

Torsdagen den 2 september
Kvinnomöte kl. 15.00 

Lokal: Södra Klöverstigen 31
Öppet möte  kl.18.00

Lokal: Södra klöverstigen 31

Vi bjuder på fi ka! Välkomna!

www.socialdemokraterna.se/ale


