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HÄLLER l FAMIUETRADITIONEN. Syskonen P&r Haglind. Mia Hultgren och Peter Haglind äger tiflsammans balkongföretagetTBO Haglinds. FOTO:IDATHUNBERG

De skapar nya rum
r

/

Syskonens viktiga frågor ger balkongföretaget ett lyft
1

ARBOGA ett större avstamp mot fram- "I samband medättvidra-GBFaktaVill vi samma sak? Trivs vi med det vi gör? tiden. 2007byggdes fabriken gitupp strategier och visioner
Känner vi att vi utvecklas? ut och fräschades till. En stor för framtiden har det känts

TBOHaglinds investering, både i maskiner viktigt att gå igenom var viSyskonen Mia Hultgren, Pär Haglind och . Ägare: Pär Haglind, Peter Haglind. Mia Hultgren. och lokaler. står någonstans - vad vi vill,Peter Haglind driver balkongföretaget . Omsättning 2015. prognos: 95 Mkr. I dag är ungefär 90 procent om vi trivs och om vi känner
FBO Haglinds tillsammans, och jobbar . Resultat 2015, prognos: 3,2 Mkr. av TBO Haglinds jobb att vi utvecklas", säger Mia

. Antal anställda: 41.ständigt med frågorna de själva ser som balkongrenoveringarmeden Hultgren,
bostadsrättsförening som "Nu är vi överens om att vicentrala för framgång. ESFakta kund. vill fortsätta, växa, men bara

"Ofta byter vi ut det mesta, om lönsamheten hängermed.
tekordordern gällande reno- fungerat^sägerPärHaglind. Pär Haglind Om ". även plattan på balkongen. Vi vill heller inte bli for stora,
rering av 700 balkonger Att han tog vd-posten föll Då var det som bäst: "2007 när vi byggde ut, köpte Inglasningarharjublivitväl- vi vill behålla den familjäraB
Västerås - värd cirka 70 mil- sig naturligt, enligt de andra, nya maskiner och byggde nytt kontor. Det var viktigt för digt stort, och där ligger vi känslan vi har i dag. Tillväxt
anrirono^innebärattTBO eftersom Pä, alltid vari. den TOt.oc^rossattk^att^ad^nttronden^ långt framme. Vi bSmde bara för attto äSistär
laglmdsverksamhetjustnu mest ekonomiintresserade. de tidigare tuffa åren." oss tidigtför att investera ibra inget som driver oss."
^år för fullt, och lite därtill. MiaHultgrensköterpersonal . Då var det tungt: "2004 åkte vi på en stor smäll maskiner och klarar av det Är ni aldrig oense om

Samtidigt inkommer hela och marknad, och Peter Håg- i Norge då vi blev stämda av en kund och -förlorade mestaidag",sägerPeterHag- något?
iden nya förfrågningar. lind arbetar med produktio- i tingsrätten. Då var verksamheten illa ute, och den förlusten lind. "Det är klart att det kan
, "Vi står bland annat inför nen med särskilt ansvar för fic>< vi dras med i tre år." vara småsaker, men på det

itt hela miljonprogrammet inglasningar. 0" Nu handlar mycket också om stora hela är vi faktiskt väldigtSå blåser det i branschen: "Det är medvind i och
f,

näste renoveras. Balkong- :^a^s^rl^m"impTOgranme^åste fr.n^batonga^t ove,^"omte"m^"^
.s°T^r heÄ-SZ: EE-  mi-iaglmd,vd och ettavtresys- tade företaget 1970.2009 tog Solceller som är inbyggda fritiden och åker gärna på
:on som äger TBO Haglinds barnen formellt över landet. i räcket, inbyggd infravärme semester allihop, hela famil-
Arboga, WDåhadegenerarion$skif- överta en del av pappas upp- företag gjorde. Det var en och ventilation... Balkongen jerna. Vi trivs heit enkelt bra
. te,n edanv,, tet redan pågått i flera är^ g,fter i företager s^ Mia annantidd.Ingenavosstre blir »er och mer ett rum, ihop, och jag trorattdet^
n order på 200 balkonger ett säger Mia Hultgren. Hultgren leende. villehadetsänu,detvarvipå designen blir viktigare och tar-av sig pä hela vertaam-
iktigtstortjobbforföretaget. Bröderna har jobbat här _^ Det blev många samtal detHaramedredanfrånbÖr. utvecklmgengårfort.Därvi» heten.»

^)et har gått snabbt uppåt, sedan ungdomen,medan hon ifamiljen,bådemedochutan jan. Vi har velat vara mer när- vi självklart vara med, gärna flågot som har ställt ännu har studerat och arbetat på föräldrarna. varande med våra familjer, i framkant." il ;TJ}

rf̂.torrekravpåsyskonenssam- andra platser i Sverige och "Vi ar uppväxta med en med mer fritid", säger Mia Syskonenharregelbundna IDA
rbete. utomlands. pappa som jobbade 80 tim- Hultgren. genomgångar där de långt THUNBERG  7v
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">0m vi inte hade kommit "Det var mamma som tja- marlsarbetsvec^a'sommanJa , ..Nfr beslutet väl var fattat ifrån bara pratar afFärer och ^
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åbraöverenshadedetaldrig tade på mig att jag skulle 1940-talister som startade kände sig syskonen redo för siffror. s.
vida.thunberg@di.se 070-3509157
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