
NUMMER 09         VECKA 10| 03

SCOTT RACER MODELL CR1 20
Fullcarbonram och framgaffel,  
20-vxl shimano 105  
växlesystem,  
Shimano hjul
REK PRIS 14995:-
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CRESCENT RACER NANO
HERR OCH DAM
Alu-ram, carbon  
framgaffel, 18-vxl  
shimano tiagra/sora,
dam(vit) herr(svart),  
olika ramhöjder.
REK PRIS 8299:-

MONARK MONA
3-vxl damcykel med  
fotbroms, alu-ram,  
korg, kjolskydd.
Färg vit.
REK PRIS 3995:-

BIANCHI IMPULSO ULTEGRA
Alu-ram, carbon framgaffel
20-vxl shimano ultegra,
ramhöjder 55cm och  
59cm.
Rek pris 15995:-

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se
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VÄTTERNDAGAR 
6-9 MARSEXTRAÖPPET
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UNDER VÄTTERNDAGARNA LÄMNAS DET  

15% RABATT  
PÅ ALLA TILLBEHÖR  

VID KÖP AV CYKEL

FREDAG 7/3
09.30-18.00

SÖNDAG 9/3
11.00-15.00

TORSDAG 6/3
09.30-20.00

Säljare från 
Crescent  

på plats!

Säljare från 
Shimano  

på plats!

Säljare från 
Bianchi  
på plats!

LÖRDAG 8/3
09.30-15.00

ÄLVÄNGENS CYKEL

AGNESBERG. I ett citat i Göte-
borgs-Posten fi ck företaget Skrotfrag 
en oförtjänt negativ kritik.

– Vår verksamhet har redan från 
starten haft ett detaljerat kontrollpro-
gram och åtgärderna för att skydda 
Göta älv är omfattande, säger plats-
chef Paul Johansson.

Skrotfrag är idag ett av Sveriges 
största metallåtervinningsföretag 
och här fragmenteras järnskrot från 
kommunala återvinningscentraler, 
däribland Ale, och blir till ny råvara.

Ales kommunalråd, Paula Örn (S), be-
stämde sig i förra veckan för att göra ett 
företagsbesök med anledning av en artikel i 
Göteborgs-Posten, där Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande i Ale, Jan A Press-
feldt (AD), beskyllde Skrotfrag i Agnesberg 
för att pressa sönder bilar och kylskåp så det 
sprutar oljor till höger och vänster.

– Kritiken kändes obefogad, då jag vet 
att all näringsverksamhet längs Göta älv har 
stora miljökrav på sig. Efter att ha träffat fö-
reträdare för Skrotfrag bekräftades bilden av 
företagets miljömedvetenhet. Deras rutiner 
och säkerhetstänk gör mig trygg, säger Paula 
Örn.

Lokaltidningen följde med till Skrotfrags 
huvudkontor i Agnesberg, företaget alla ser 
från E45, men som få har besökt. Det bör-
jade 1972 med bilpressning, men har sedan 
dess utvecklats till ett metallåtervinningsfö-
retag som fi nns på 19 platser i Sverige. Idag 
utgör järnskrotet från bilar bara 15% av det 
som samlas in. Istället kommer merparten 
från rivningsföretag, industri och kommuna-
la återvinningsplatser.

– Skrotet fragmenteras och separeras från 
brännbart och magnetiskt material. Järnskro-
tet återvinns till ny råvara och transporteras 
till stålverk i framför allt Europa. Dessutom 
har vi en deponi och en förbränningsfraktion 
för övrigt material. Under året startar vi ock-
så upp arbetet med att kunna utvinna koppar 
och andra metaller ur tyg- och textilmaterial. 

Det kan bli ett värdefullt tillskott i verksam-
heten, säger Paul Johansson.

Kritiken från Jan A Pressfeldt i Göte-
borgs-Postens artikel tog skruv hos ansvariga 
på Skrotfrag.

– Det var inte många rätt i något han sa. 
För det första så pressar vi inga bilar här, vi 
fragmenterar. Vår verksamhet är tillstånds-
pliktig och restriktionerna kring vad vi får 
ta in och hantera här är noga reglerat, svarar 
Paul Johansson och miljöchef Anna Grissle 
fyller i:

– Allt vatten på området rinner ner i en ol-
jeavskiljare och från skrotplattan går vattnet 
dessutom via reningsverken i Gryaab innan 
det släpps ut.

Totalt levererar Skrotfrag 70 000 ton 
rensat järn. 95% av detta transporteras från 
hamnen. Därför följer företagsledningen 
också noga debatten om en lågbro i Göte-
borg.

– Det kan komma att få betydelse för oss, 
men vi utgår från att man tar ett klokt beslut. 
Vi har för övrigt ansökt om att få bygga ut 
kajen, men handläggningstiden är lång. Alla 
parter vi talar med är dock positivt inställda. I 
snitt avgår det en båt var tionde dag härifrån, 
så behovet av en fungerande hamn är stort, 
säger Paul Johansson.

Paula Örn var imponerad efter besöket 
hos Skrotfrag.

– Det här är en oerhört viktig verksam-
het, inte minst för vår miljö. Vi kan inte bara 
konsumera, det gäller också att ta hand om 
resterna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kommunalråd på företagsbesök. Paula Örn (S) gästade Skrotfrag i Agnesberg där platschef Paul 
Johansson och miljöchef Anna Grissle visade upp anläggningen.

Råvara efter att ”fraggen” gjort sitt med järnskrotet.

SKROTFRAG

Grundat: 1972 av Lars Johansson

Omsättning: 700 Mkr

Antal anställda 100 totalt, varav 40 i Agnes-

berg

Verksamhet: Insamling och återvinning av 

skrot. Företaget har gått från en ren bilskrot 

till ett av Sveriges största metallåtervinnings-

företag, där 80% av återvunnen råvara går på 

export. 

– Skrotfrag svarar på kritiken från Pressfeldt 

Här återvinns 
Ales metallskräp
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