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NÖDINGE. Brady Con-
verting minskar sin 
personalstyrka med 15 
personer.

Företaget går från 65 
till 50 anställda.

Det har blivit konten-
tan sedan Nokia flyttat 
sin verksamhet utanför 
Europas gränser.

Att Nokia valt att lämna 
Europa får direkt konse-
kvenser för Brady Conver-
ting i Nödinge. 

– Det stämmer. 15 perso-
ner får dessvärre lämna fö-
retaget, det gäller både för-
säljningsorganisationen och  
produktionen, säger plats-
chefen Niclas Emanuels-
son.

Brady Converting ägnar 
sig åt rotationsstansning av 
självhäftande komponen-
ter till bland annat mobil-
telefoner, medicinteknisk 
utrustning samt till pro-
dukter inom förnyelsebar 

energi. Företaget, som tidi-
gare hette Tradex, huserar i 
före detta Millipores lokaler 
på Rödjans industriområde. 
Trots personalnedskärning-
en ser inte Niclas Emanuels-
son nattsvart på framtiden – 
tvärtom!

– Brady som koncern har 
tagit Nokias produktionsvo-
lymer i Asien, men här i Nö-
dinge var vi tvungna att an-
passa våra kostnader, där av 
personalneddragningen. Nu 
gör vi istället en ökad satsning 
på den Skandinaviska mark-
naden. Här har vi ökat för-
säljningsstyrkan från två till 
tre personer, berättar Niclas 
Emanuelsson.

Vilket produktområde 
har ni fokus på just nu?

– Vi har en ny produkt som 
förstärker den optiska egen-
skapen för displayer i extrema 
miljöer. Det sker en stor sats-
ning mot bland annat marin 
industri. Vi ligger bra till då 
vi kan erbjuda en hög kvalitet 
samtidigt som vi är först ut på 

marknaden.
– Dessutom har vi en del 

kunder som har haft en lång 
utvecklingstid, men som nu 
har dragit igång sina pro-
duktioner. Det är också posi-
tivt för vår del, avslutar Niclas 
Emanuelsson.

Brady Converting 
minskar personalstyrkan
– 15 personer får lämna företaget

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Emanuelsson, plats-
chef Brady Converting.

Brady Converting i Nödinge har tvingats minska personalstyrkan med 15 personer sedan 
Nokia beslutat att flytta sin verksamhet utanför Europa.

Nu är det PÅSK!

Priserna gäller t o m söndag 8/4-2012. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Färsk fläskfilé
Danish Crown. 
Ursprung Danmark. 
Ca 570g. Av gris. 
Max 2 filéer/kund.

4990/kg

Super klipp!

Sill i glas
Abba. 225-240g. 
Jfr pris 83,33-71,43/kg 
utan spad. Gäller ej 
KRAV, Vår finaste sill. 
Max 2 erbj/kund.

2 för 20:-

Super klipp!

Godis i lösvikt
Kvalitetsgodis från 
kända märken

499

Älvängen  |  0303-74 80 40

Norsk laxfilé
Pacific. 4x125g. 
Jfr 79,80/kg. 
Max 1 förp/kund.

3990

Just nu!

Hel oxfilé
Flodin. Ursprung Brasi-
lien. CA 1,4 kg. Av nöt

229:-

Just nu! Just nu!
Helgprinskorv
Scan. 600g. Jfr pris 
49,83/kg

2990

Super klipp!

/hg

/st

/kg /st

ÖPPET I PÅSK:
Påskafton 8-18 
Påskdagen 10-22
Alla andra dagar 
som vanligt 8-22

Jennie Wester
Ålder: 20 år
Utbildning: Burgårdens frisörskola 3 år
Gillar: Träning, internet, umgås med kompisar

Vad är roligast med jobbet? Att träffa alla goa 
kunder. utmana sig själv och känna att man 
hela tiden utvecklas och blir bättre. Att få 
jobba med något man verkligen brinner för.

Frisör på Klippoteket
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