
NÖDINGE. Riksdags-
man, Tomas Eneroth 
(S), tog tillfället i akt 
när han hälsade på hos 
Alelion Batteries.

– Vid ett regerings-
skifte blir det helt 
andra resurser till for-
donsindustrin, lovade 
han.

Efter en sväng i en 
elkonverterad Fiat 500 
blev han inte mer tvek-
sam.

Satsningen på att elkonverte-
ra bilar har givit eko. Tomas 
Eneroth, som till vardags är 
vice ordförande i Näringsut-
skottet, kände väl till projek-
tet. Nu vet han ännu mer.

– Försäljningen är inte 
problemet. Det är batteritill-
gången som oroar. Dagens 
kapacitet räcker inte till for-
donsindustrin. Vår ursprung-
sidé att bygga en egen cellfa-
brik har vi lagt på is till dess 
att marknaden är mogen och 
teknologin har kommit till-
räckligt långt, sa en av Ev 
Adapts ägare, Håkan Sand-
berg.

Att batteritillverkning är 
en framtidsbransch är Alelion 
Batteries vd Torbjörn Sund-
ström övertygad om.

– Behovet av batterier 
kommer att bli gigantiskt, 
men det finns en rad olika ele-
ment att ta hänsyn till. Batte-
rier går som farligt gods när 
de transporteras, vilket är 

dyrt, och därför är vår idé att 
köpa och packa celler till bat-
terier mycket gångbar.

Elkonverteringen och 
batterianpassning till andra 
fordon har också tagit fart. 
Ett "monsterbatteri" levere-
rades i veckan till en av drag-
bilarna på Landvetter.

Elbilen, Fiat 500, konver-
teras nu också i andra Euro-
peiska länder.

– Vi har partners i Österri-
ke, Tyskland och Holland för 
tillfället. 2011 ser det ut som 
att 75% av våra bilar kommer 
säljas utomlands. Det går 
trögt i Sverige. Fram till nu 
är det främst kraftbolag och 
kommuner med tydlig miljö-

profil som har visat intresse. 
Fast vi har fortfarande en stor 
orderstock. Det är bristen på 
battericeller som har begrän-
sat oss, men nu har vi säker-
ställt den tillgången, säger 
Håkan Sandberg.

Den första elkonverterade 
Ford KA har också levererats 
i dagarna.

– Det är i princip samma 
koncept. Det var en häftig 
upptäckt.

Tomas Eneroth visas sedan 
runt i fabriken och får också 
en provköra en Fiat 500 Ev.

– Vilken känsla. Tyst och 
fin med bra acceleration. Jag 
är imponerad, säger han efter 
en tur i Nödinge.

Han sammanfattade sitt 
besök.

– Det händer mycket spän-
nande inom fordon i Väst. 
Blir det en rödgrön regering 
kommer vi att satsa på att det 
ska hända ännu mer.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Riksdagsledamot, Hans Linde (V), hälsade på i Ale gymnasi-
um och möttes bland andra av partikamraten Ingmarie Tor-
stensson.

Linde pratar välfärd
NÖDINGE. Göteborgaren 
och vänsterpartisten, 
Hans Linde, har snart 
avslutat sin första 
mandatperiod i Sveri-
ges riksdag.

Nu ska han göra allt 
för att mobilisera sina 
väljare.

– Det är hög tid för en 
välfärdssatsning, säger 
han.

Vi möts i Ale gymnasium. 
Här har han pratat politik 
med en klass på Barn- och 
fritidsprogrammet.

– Det var roligt. De ställer 
kritiska frågor, det gillar jag, 
säger Hans Linde som med 
sina 31 år har varit en av de 
yngsta i Riksdagen.

Trots sin ringa ålder valde 
partiet att placera honom i 
Utrikesutskottet – och inte 
nog med det – han blev också 

Vänsterpartiets talesman i ut-
rikesfrågor.

– Det brukar du bli när du 
rundar av karriären, så det var 
lika förvånande som roligt.

Det har betytt att han har 
haft Carl Bildt, hans politiska 
motsats, som sin ordförande.

– Han utsåg mig tidigt 
som sin huvudmotståndare. 
Vi står väldigt långt ifrån var-
andra, men jag fäller väl inte 
krokben om han går förbi 
mig, svarar han när vi frågar 
hur relationen är.

Politiskt har han självklart 
många synpunkter och för 
tillfället ser det ut att krävas 
extra hårt arbete för att få till 
stånd en förändring.

– Glöm inte att vi statis-
tiskt är det bästa spurtpar-
tiet! Nu ska vi prata kollek-
tivtrafik, jobb och ungdoms-
bostäder.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

"Fordonsindustrin behöver mer resurser"

Tomas Eneroth, vice ordförande i Näringsutskottet, hälsade på hos Alelion Batteries och Ev 
Adapt i Nödinge där bland andra Håkan Sandberg fanns på plats.

Torbjörn Sundström visade 
upp Alelion Batteries lokaler.

– Riksdagsman Tomas Eneroth (S) hos Alelion Batteries


