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NÖDINGE. Brady Con-
verting stänger pro-
duktionen i Nödinge 
och 40 anställda för-
lorar jobbet.

Den amerikanska 
koncernledningen 
motiverar beslutet 
med bland annat dålig 
lönsamhet.

– Beskedet kom 
som en blixt från klar 
himmel dagarna före 
semestern. Jag är 
fruktansvärt besviken 
och förvånad, säger 
platschef Niclas Ema-
nuelsson.

Sommaren 2011 flyttade 
Brady Converting in i ny-
renoverade lokaler på Röd-
jans väg i Nödinge. Då hade 
företaget 70 anställda och 
stark framtidstro med till-
växtplaner för de komman-
de fem till tio åren. Mycket 
har förverkligats, men det 
har kostat. Resultatet i bok-
slutet 2011 var minus 30 
miljoner kronor, att jämfö-
ra med de två tidigare åren 
då företaget redovisade re-
sultat om totalt 90 miljoner. 
Omsättningen har gått från 
161 Mkr till 71 Mkr (2011).

– Mycket av det vi tidi-
gare tillverkade har flyttats 
till Asien och vi har fått jaga 
nya marknader. Det har vi 
också gjort med stor fram-
gång. Siffrorna för april, maj 
och juni är svarta och visar 
äntligen att sajten är lönsam. 
Vi var på rätt väg och därför 
var jag övertygad om att vi 
skulle få fortsätta utveck-
la verksamheten. Dessut-
om bantade vi personal-
styrkan med 15 anställda så 
sent som i mars, berättar en 
nedstämd platschef, Niclas 
Emanuelsson.

Strategiskt beslut
Beslutet om att stänga pro-
duktionen i Nödinge drab-
bar alla anställda förutom 12 
personer som jobbar globalt 
för koncernen med utveck-

ling och försäljning.
– Vi har ett hyresavtal 

som sträcker sig ytterliga-
re fyra år framåt så fram 
till dess får de säkert sitta 
kvar i Nödinge. Beslutet är 
främst strategiskt. Styrel-
sen anser att vår produk-
tion inte längre passar in i 
den Europeiska delen. Det 
är beklagligt och min egen 
analys säger att så här illa 
kan det gå när besluten tas 
för långt bort. De har ingen 
känsla för vad som sker här 

och hur potentialen ser ut. 
Det är djupt beklagligt för 
alla drabbade och det var 
mycket känslomässigt att 
behöva lämna detta besked, 
säger Niclas Emanuelsson 
som också tillhör de som 
får söka sig om efter en ny 
arbetsgivare.

– Jag tror det kommer gå 
bra för de flesta. Kompeten-
sen är stor bland personalen 
på Brady och vi har jobbat 
hårt med Lean och organi-
sationsutveckling. De bör 

vara eftertraktade på arbets-
marknaden.

30 september upphör 
all tillverkning i Nödinge. 
Företaget tillverkar bland 
annat komponenter till mo-
biltelefoner och medicin-
teknisk utrustning.

För att tillgodose Brady 
Convertings kravspecifika-
tion lät Alebyggen inte bara 
renovera lokalerna, utan det 

skedde också en tillbyggnad 
om 700 kvm.

– Vi såg en styrka och 
stabilitet hos Brady och jag 

hyser fortfarande stort för-
troende för bolagets plats-
chef Niclas Emanuelsson. 
Det här är ett beslut som är 
taget över hans huvud och 
som tyvärr drabbar väldigt 
många, menar Lars-Ove 
Hellman.

Hur drabbas Alebyggen 
som fastighetsägare?

– Som sagt vi har ett 
längre hyresavtal, jag vill 
inte bekräfta avtalstiden, 
men vi investerar ju inte i 
en fastighet utan garantier. 
På lång sikt blir det däre-

mot kännbart, därför måste 
vi naturligtvis inleda jakten 
på en ny hyresgäst snarast. 
Dessutom tror jag att Brady 
Converting också är intres-
serade av att komma ur kon-
traktet och det är faktiskt 
ganska vanligt att företa-
gen själva anlitar mäklare 
för att hjälpa till att finna 
en efterträdare till lokaler-
na. Det skulle inte förvåna 
mig om det blir så även i det 
här fallet. I dagsläget och ett 
antal år framåt är det ett öm-
sesidigt intresse att hitta en 

ny hyresgäst, berättar Hell-
man som dock inser svårig-
heten.

– Det är stora lokaler och 
antalet potentiella hyresgäs-
ter blir färre ju större loka-
lerna är.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Mikael Berg-
lund (M), gladde sig oer-
hört åt etableringen för ett 
drygt år sedan. Idag är han 
mer dämpad.

– Lika glada som vi var för 
ett år sedan när Brady eta-
blerade lika ledsna är vi idag. 

Tråkigt att det drabbar ett 
kompetensföretag. Det här 
är inte vad näringslivet i Ale 
behöver. Jag kan inte annat 
än beklaga beskedet. Det är 
som jag har förstått tagit ut-
ifrån affärsmässiga grunder, 
vilket inte är något som Ale 
kommun kan påverka, kon-
staterar Berglund.

– Brady Converting stänger produktionen i Nödinge
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Niclas Emanuelsson, vd, är både besviken och förvånad 
över koncernledningens beslut.

Jakten på en ny hyresgäst ett ömsesidigt intresse
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NÖDINGE. Alebyggen renoverade och byggde till 
lokalerna inför Brady Convertings etablering.

Ett år senare säger företaget upp hyresavta-
let som enligt uppgift till tidningen sträcker sig 
ytterligare fyra år framåt.

– Typiskt amerikanare, flyttar in och investerar 
ena dagen, för att sedan flytta ut nästa morgon. 
På kort sikt drabbas vi inte som fastighetsägare, 
men självklart måste vi hitta en ny hyresgäst, 
säger Alebyggens vd Lars-Ove Hellman.

40 anställda får gå

Brady Converting flyttade in i tillbyggda lokaler på Rödjans väg i Nödinge förra sommaren. 
30 september, ett drygt år senare, stänger koncernen ned produktionen. Endast tolv an-
ställda får behålla jobbet. 40 får gå.


