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Balkongen ett lyft för Haglinds
Vilket lyftl nåden ÖDIIB fcftmst l Sveriee,
När andra brottas med men även l Norge. Närmast in-

UkgknnjunktuTen g&r Arbo- leäa återfiiraäljring^ l Finland.
företagen TBO "och Mag. ^^tUlverka. 2 000 balkonger

per år.Unds svets med stadig vinst. - Exportrådet har även un-Bakom framgången döljer deraökt marluiaden för v&r del l
sig familjen HagHnd - nom övriga Europa och Inom fem är
.annerligen satsat p& rfttt hop^svTpZ.^fflrdu^ladpro'.
häst. duktlon.tortaätterhan.

- Ja, våra balkonger går
it som smör l solsken, säger Från ax äU limpa
01aHagUnd,VD. Balkonger av standardmodeU

är Inte l första hand melodin för
I den åldrade. Ute luggslttna Hagltnds, som när det begav alg

fastigheten på Jädersvägen fi- stod fflr bygget av såväl Köpings
gurerar namnet Haglind Ute här som Arboga lahall. Försprånget

voch var. Äldste brodern Ola är till konkiUTBntema beror snara-
VDförTBO, med kontor en trap- re på flexibilitet och speclalde T

aeapä upp. Bolaget säljer de bal- signade ballionger - UUverkade
konger som Hagllnds svets till- från ax UU Umpa.
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verkar en trappa ned, med bro- - Ja? vi såväl ritar som kon- <1 .^
dem Christer vid rodret. Tredje struerar, tillverkar och monte- E_'AF >
brodern Jon Sr montage chef, TarbaUtoneema.färklaT&rOla.
yngstingen Lars verksta.dschef. Han berättar att upphäng- :t- Mamma jobbar på konto- ningen numera går undan, och
ret. Och nu har också min yng att 15-20 stycken balkonger om
äta grabb Per börjat i verkatan, dagen på ett nybygge l&tt hinns
konstaterar Ola. med. Att från början gjuta fast *v_

Det handlar således om famil- 1^Lalkongeiis betongplatta l fasa-
jeföretag l ordets breäaate 'be- den är föråldrat, i dag hänga
märkelse - som går med stadig hela balkongen pä plats direkt. ^r l- :^ * <h'vinst l tider då snAla konjunlitur- DetbUrbUUgare. i «L^vindar blåser och till och med - Visserligen behövs tnveate- ^ v

nyanställer personal. ringar i maskiner fBr att även på f T*

- I är hoppas vi öka ffirsälj- sikt hälla hostnadenia nere. *^< M^- "T^h .T

ningsom sättningen {rån 18 Ull 26 Men nu avvaktar vi en konjunlc-
miljoner. Det blir tufft. Men för tursvängning. Innan vi drar på -7ä .i

att uppnä n&got måste kraven OBS skulder.
på oas själva ställas högt. Avancerade maskiner i all

i
^ära, tycker dock Ola, som läg- J,

Byter gammalt ger större vikt vid de anställdas >

mot nytt betydelse för framgången. Per-
sonalom sättningen är nästan ^tt-'

Hagllnds svets startades 1970. .»
olieflntlig, och när någon slutadeTolv är senare inleddes balkong- ^
sist kommer han Inte ens ihåg.tillverkningen och 1SS9 köpte /:;»^ jOla och Christer TBO. Det blev t, If

Nytta av idrotten I»"

en lyckad, mycket lukrativ eat- y
aning. Det visade sig att lal- erfaren företagare 'f.Som

}kongcma på hus från 40. och 60 branschen har kontakterna utåt

If~fy
talen tjänat ut och måste bytas. blivit mänga. Nytta har Ola ock- *- ^

**. f- 'T* l»
sä haft av att inte ha varit helt -^J.n, ^ /

^> .^1. f,ie

t^-yW^iå &Men företaget byter inte bara obekant i idrottssammanhang, '*"^
gamla balkonger. Många g&r ~S~s. *.-..». ^ TT

mT.Tlordförande l IFK Arboga som -v^
även till hus som tidigare saknat ^m^ f

han är. För egen del blev det 16 y.:- v- ^- t*,l .(
balkong s ami till nybyggen. säsonger Innan skridskorna åktel äag utgör den ursprungliga yj;k?t,lyftSJen.Hag!md^satenLn9PS,balkon9Jti]^^ingupp pA hyllan.sysselsättningen med legojolib Hockeyntog för mycket tid. ^VJJ:^L9h^ster',4'>'l-ars'35-mafrlmaGun,67,6ia,48ochtill byg^sektoim femtio procent. f ^?^^}^it£.^?^?^^ ^"f^n^fw1^^^^" 91ind' saknas9'ärj0^Andra häUten stAr balhongtUl- taget S^ede jag vffla. Det gav 38. (Foto: Ulf Johansson)

<3S
verkningen lär. Inte mycket Ud över för f&mll-

Jen. Jag var sällan hemma före - Men att åla sig Ull ro och trodygnet runt? mycliet tack vare~Inom fem år räknar 3a^ midnatt. Nmed att fördelningen i procent idrotten. Det går Inte längre. attaUUngtiaraskaQytagårald-
I dag näjer sig- Öls med attär 20-80, säger Ola. Men visat är jobbet roligt och en rig. Att hela tiden vara på aler- T"bara" arbeta tio-tolv Uminar ten är ett måste för att hällaDe två företagen har UUaam- stor utmaning. Annars skulleom dagen. konliiurenterna bakom sig.mans ett 3S-tal anstäUda. Mark- man inte hålla på, säger Ola och Ro- Förr orkade jag vara Igång ANGELA HANAGAKTHtillägger:
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