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NÖDINGE. Brady Con-
verting AB med 70 
anställda flyttar från 
Kungälv till Ale.

Företaget tar plats 
i före detta Millipo-
res lokaler på Röd-
jans industriområde i 
Nödinge.

Om- och tillbygg-
nadsarbetet tog fart 
i förra veckan och 
inflyttning kommer att 
ske under juli månad.

Den största företagsetablering-
en i Ale kommun under modern 
tid är ett faktum. Alebyggen har 
träffat avtal med Brady Conver-
ting AB, som ägnar sig åt rota-
tionsstansning av självhäftande 
komponenter till bland annat 
mobiltelefoner, medicinteknisk 
utrustning samt till produkter 
inom förnyelsebar energi.

Brady Converting kommer 
att etablera sig i den industri-
byggnad som tidigare nyttja-
des av Novaseptic/Millipore, 
som på sommaren 2009 flytta-
de utomlands.

– Millipore har ett hyres-
kontrakt som sträcker sig över 
2012, så för vår del har det inte 
varit akut att försöka hitta en ny 
hyresgäst, säger Alebyggens vd, 
Lars-Ove Hellman och fort-
sätter:

– I höstas blev vi uppvakta-
de av en mäklare som arbetade 
på uppdrag av Brady Conver-

ting att försöka hitta en lämp-
lig lokal för deras verksamhet.

Industribyggnaden på 
Rödjans väg föll omedelbart 
Niclas Emanuelsson, plats-
chef på Brady Converting AB, 
i smaken.

– Vi ställer höga krav på lo-
kalen, dels ur produktionssyn-
punkt men även av den anled-
ningen att vi jobbar interna-
tionellt och har många gäster 
på besök. Det skall se snyggt 
ut och passa vår image, säger 
Niclas Emanuelsson.

– Den fastighet som vi hyr i 
Rollsbo idag är för stor för oss. 
Eftersom det fanns ett annat fö-
retag, Mediatec, som var intres-
serade av att flytta in i våra lo-
kaler undersökte vi alternativa 
möjligheter. Vi är mycket nöjda 
med den här lösningen.

Pressat tidsschema
För att överensstämma med 
Bradys behov kommer det att 
ske en tillbyggnad med cirka 
700 kvadratmeter och den be-
fintliga produktionslokalen 
kommer att genomgå viss om-
byggnad. Förändringarna av 
kontoret är väldigt små.

– Det är ett pressat tidssche-
ma, men vi har stort förtroende 
för den entreprenör som utför 
arbetet. Projektet är redan i full 
gång och kommer att fortsät-
ta under hela våren, säger Lars-
Ove Hellman och förklarar att 
den totala investeringskost-

naden kommer att uppgå till 
11-12 miljoner kronor.

Brady Converting starta-
de 1965, då som ett familjeägt 
företag under namnet Tradex 
Converting. Företaget har hela 
tiden haft Kungälv som bas för 
sin verksamhet. I början av 90-
talet skedde en explosionsartad 
tillväxt när man, i nära samar-
bete med sina kunder, utveckla-
de produkter för telekomindu-
strin och mobiltelefoner.

– Vi har haft en tillväxt på 

30-70 procent per år. De stora 
tillväxtmarknader vi ser i dags-
läget är medicinteknisk ut-
rustning samt utvecklingen av 
produkter inom förnyelsebar 
energi, säger Niclas Emanu-
elsson.

Kan det rentav bli tal om 
fler arbetstillfällen än de 70 
som tillförs kommunen i 
samband med flytten?

– Absolut! Vi kommer att 
fortsätta växa. Nu har vi ett två-
skift, men i framtiden finns det 

utrymme att skapa ett treskift, 
säger Niclas Emanuelsson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
gläds naturligtvis åt den nyetab-
lering som väntar kommunen.

– Det är fantastiskt roligt att 
ett företag av den här storleken 
vill etablera sig i Ale. Detta är 
ett första tecken som vi ser av 
infrastruktursatsningen och 
den kommer med all sannolik-
het att följas av fler.

– Ale kommun får i och med 

Brady Convertings etablering 
chans att visa upp sig för nya 
potentiella kommuninvånare. 
Många av de anställda kommer 
att åka till och från Ale och för-
hoppningsvis väljer de som inte 
redan bor här att flytta hit tids 
nog, avslutar Mikael Berglund.

Nyetablering på Rödjans industriområde
– Brady Converting flyttar från Kungälv till Nödinge

Alebyggens vd Lars-Ove Hellman (t h) välkomnar Niclas Emanuelsson, platschef på Brady Converting AB, till Rödjans indu-
striområde. Till sommaren flyttar Brady Converting sin verksamhet från Rollsbo till Nödinge. Företaget har 70 anställda.
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GÅRDSTRÄFF
Har du lantbruk, hästgård eller skog?

Föranmälan gör du senast 24 februari
på e-post alvangen@handelsbanken.se
eller telefon 0303-33 48 50.
Vj bjuder på lättare förtäring.

Välkommen!

Då är du välkommen till
Handelsbankens Gårdsträff!

Medborgarhuset i Alafors, tisdag 1 mars kl 18-20

i samarbete med


