
Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale är fortfarande med 
och skriver batterihis-
toria. Att vi gjorde det 

när Tudorfabriken låg för-
ankrad i Nol är en sak, men 
att vi även efter batterijät-
tens flykt är med och vänder 
blad tycker åtminstone jag 
är fascinerande.

I tisdags invigde Ener-
giteknikcentrum (ETC) 
som startade med utgångs-
punkt att försöka ta tillva-
ra på all den kompetens som 
fanns runt batteriteknik när 
Tudor bestämde sig för ned-
läggning. Det var ett ini-
tiativ som framför allt Ale 
kommun låg bakom. Inten-
siva överläggningar med En-
ergimyndigheten gjorde till 
sist att det skapades resurser 
på allvar att komma vidare. 
Idén att skapa en platt-
form där industri och forsk-
ning kunde mötas var klar 
från början. I tisdags såg vi 
ett tydligt resultat, då flera 
av landets ledande profes-
sorer inom batteri- och en-
ergiteknik samlades för att 
vara med när invigningen 
av ett avancerat testcentrum 
för framtida batterisystem 
ägde rum. Under ETC:s 
tio år har det också hänt en 
hel del. Vi har fått upple-
va Sveriges första serietill-
verkade elbil rulla ut från fa-
briken i Nödinge. Den har 
ett batterisystem som Ale-
lion Batteries, en av två av-
knoppningar från Energi-
teknikcentrum, har konstru-
erat. Monteringen har sedan 

EV Adapt svarat för som i 
sin tur är en avknoppning 
av Alelion Batteries. Vätgas 
Sverige, numera hemmahö-
rande i Göteborg, är också 
sprunget ur ETC.

Batterier är nu inte en 
ensam lösning på proble-
met med fossila bränslen, 
men det är tveklöst en ener-
gikälla som kommer att vara 
viktig i framtiden. Kompe-
tensen kring batterier tycks 
vara oändlig i klustret runt 
ETC. Baksidan är bara att 
tillverkningen av morgon-
dagens batterier sker utom-
lands. Investeringarna är än 
så länge alltför stora för att 
kunna starta en egen cell-
tillverkning, alternativt att 
staten ser att behovet är så 
stort att de frigör riskkapital 
för att genomföra sats-
ningen.

Vattenfall finns med 
som en intressent i 
ETC, men verkade föga 
intresserade av att åt-
minstone ensamma gå 
in i ett sådant projekt. 
Tids nog måste vi 
nog finna en lös-
ning på celltill-
verkningen. Att 
vara helt bero-
ende av batteri-
celler från om-
världen låter 
inte rimligt för 
ett högteknolo-
giskt Sverige.

Riksmedier-
na var på plats 
när batterilabo-

ratoriet invigdes i Nol i tis-
dags. Det var fin reklam för 
Ale och det är också gläd-
jande att Alliansens språk-
rör är positivt inställda till 
ETC. Efter tio års arbete, 
när allt dessutom börjar falla 
på plats, får vi inte hoppa av 
tåget. Det är nu omvärlden 
börjar intressera sig på allvar 
för vad som händer i Nol. 
En fortsatt positivt inställd 
kommunledning kan bana 
väg för nya jobb i Nol. 

På plats fanns paradoxalt 
nog också Bo Lindvall, vd 
för Tudor 1999 då 300 per-
soner förlorade jobben.

Såg han möjligen skym-
ten av en ny epok?

Ett nytt batterikapitel
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Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se
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GARDINSTÄNGER 99:-
JUL I LADAN 
– inredning, metervara  

& färdigsytt

Lapptekniks-
tyger60:-/m
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Nu é  jag
tillbaka!

Den 15 december 
börjar jag på  jeanette&co.

Jag önskar alla gamla & nya 
kunder välkomna att boka tid.

070-356 78 27 /Bizzan

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King E, Snöboll,  Asterix, Gul mandel, 5 och 20 

kg förp. Solrosfrö 20 kg 200:-. Morötter, lök, 
fodermorötter. Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt, 
60-65% bärhalt. Enbärsdricka. Även KRAV-potatis. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 4/12: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15.

Nästa tur 15/1 0708-26 61 34

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
     Gäller november ut!

Behandling ord pris 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

50:- rabatt på valfri 
behandling - klipp ut kupong.

Friskvårdspengen gäller här!

Välkommen!
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HJ´ S 
Medicinsk fotvårdsklinik

1 feb öppnar vi i 
Nödinge Vårdcentral

Öppningserbjudande: boka tid 
innan 31 januari så får du en 
medicinsk fotvårdsbehandling 
för 250 kr ord pris 390kr 
Nödinge Vårdcentral 
Klockarevägen 16 
Boka tid: 0702-88 99 17

Heli Jutila -Diplomerad medicinsk 
fotvårdsterapeut kundförsäkring

3-5 december 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

Vard 12-18, Lörd 10-14 
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

20%
PÅ ALLT ARBETE!

Gäller t o m 8/12

Ale Skomakeri &
Nyckelservice

Ale Torg, 
Nödinge

30% 
introduktions-rabatt 

på all slalom-
utrustning 
t o m 5 dec

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  


