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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Bästa läget!

Vacker villa i enskilt läge med härlig utsikt över Älvdalen och skogen inpå knuten 
men ändå nära centrum. Fem sovrum, uterum och ett stort dubbelgarage på 70 kvm. 
Byggt 1997 med Legalett grundsystem för fuktkontroll och golvvärme. Braskamin. Låg 
driftskostnad. Måste ses! Välkommen! 153 kvm. 

Pris 2.690.000:- som utgångspris. Visas 3/2 och 7/2. Adress Högstorp 245.

Älvängen
Bohus

Besök hemsidan 

Gå vidare till ”snart till salu” och få förhandsinformation 
om våra bostäder som vi har på ingående

2:a i populärt område 
nära Bohus centrum! 

Bra förening. Lägenhet med bra 

renovering. Balkong i västerläge. 
Gångavstånd till pendeln, centrum och 
även skola och dagis.
Välkommen hit! Vån. 1/3. 59,5 kvm. 
Avg. 3.166:- 

Pris 495.000:- som utgångspris. 
A

Vass på batterier
För exakt 29 år sedan jobbade han sin första dag på Tudor i Nol.
Det Robert Aronsson inte vet om batterier är inte värt att veta.

Vid sidan om teknikintresset klappar hjärtat för Indiens barnhemsbarn.

Hur gick det till när du 
började på Tudor.
– Jag disputerade i fysik i 
maj 1983 och eftersom jag 
bodde i Alafors hade jag 
tidigt ögonen på Tudor. Det 
var en väldig aktivitet här på 
den tiden med omkring 800 
anställda. Ganska snabbt 
blev jag utvecklingschef för 
industribatteritillverkningen 
och vi var ett gäng som 
kände att ”utan oss funge-
rar det inte.” Vi fick mycket 
ansvar som gjorde att man 
trivdes.

År 2000 stängdes pro-
duktionen ner, vad hände 
sedan?
– Jag jobbade kvar på mark-
nadsavdelningen i två år och 
de sista åren var jag logisti-
kansvarig för industribatte-
rier i hela Norden. För att 
inte batteritekniken skulle 
gå kommunen ur händerna 
och för att bevara kunskapen 
bildades ETC – Energitek-

nikcentrum.

ETC driver tillsammans 
med Ale kommun projek-
tet med att lansera en 
elbuss i Älvängen. Varför 
har man inte kunnat göra 
det tidigare?
– Det beror på batterierna. 
Det har byggts elbilar sedan 
slutet av 1800-talet, början 
på 1900, men litiumbatte-
rierna som lanserades för 15 
år sedan innebar ett genom-
brott. Energitätheten är fyra 
gånger så stor jämfört med 
blybatterier. Med ett blybat-
teri på 400 kilo kanske du kan 
köra fem mil, medan du med 
ett litiumbatteri av samma 
storlek kommer 30 mil. 

Vad är det som är så fas-
cinerande med batterier?
– Jag har jobbat med batte-
rier i 30 år och nu på senare 
tid har batteriutvecklingen 
exploderat. Vi måste få ner 
bränsleförbrukningen och 

priset på olja. Det finns ett 
oerhört intresse för litium-
batterier och efterfrågan på 
batterikunskap är stor. 

Du och din hustru Doro-
thy har ända sedan 
70-talet haft ett stort 
engagemang för ett barn-
hem i Indien. Berätta!
– Min hustru är indiska 
och kom till Sverige som 
16-åring. Hennes föräld-
rar startade ett barnhem i 
Chennai och sedan vi träf-
fades 1973 har vi rest dit 
varje år och startade även 
den svenska organisationen 
Faith Home, som genom 
200 fadderföräldrar stöder 
stiftelsen som driver barn-
hemmet. Även Älväng-
ens missionskyrka har varit 
med och hjälpt till. Indien 
har blivit mitt andra hem-
land och det är fantastiskt 
att följa den enorma utveck-
lingen. 
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Namn: Robert Aronsson
Ålder: 63
Bor: Ödsmål utanför Stenungsund
Familj: Hustrun Dorothy, Sara 37, 
Eva 35, Mariah 31 och Tomas 30
Gör: Teknisk chef på ETC – Energi-
teknikcentrum i Nol
Om ETC: Ett utvecklingsbolag och 
kompetenscentrum som bildats för 
att vara ett nationellt energitek-
niskt centrum med inriktning mot 
avancerade batterier och bräns-
leceller.
Intressen: Teknik, sjunga i kör, 
Indien (har tillsammans med hus-
trun sedan många år tillbaka ett 
stort engagemang för ett barnhem 
i Chennai, f.d. Madras) 
Lyssnar på: ”Klassiskt. Har för till-
fället snöat in på Mozart och Bach, 
som lagt grunden till all musik.”
Favoritfi lm: Charlie Wilsons War


