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- Hade jag vetat 1971 hur mycket det i dag krävs av en småföretaga- ^.-"^
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Ola Haglind i Arboga är en av dem som efter tio år i industrin hoppat TÖ:
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ner pä avloningslistan. Av dessa är hälften Haglindare, ty Ola har "vär- *
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vät" hela familjen till företaget Haglmds Svets AB i Arboga. Firman, .^y -w» y
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DeL^ola^om.woi g.de1 ld ABS Gells ve'-kstadsfastighet vid ändamålsenlig tor de jobb som Håg. / «»»> ^
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¥^jag väl börjat fundera om jag skulle kommunen, säger Ola Häglind, Men rf >^?w*"^ 4^-
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Under semesterperioden tog Ola k" ,aJ^am;lJen ,Haglind- Mamma v* ms^-
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<'* l ^

^^Vo^iKop,,^ ^^d^^d^Sor!t; N^nupp.un.an^koT- L-.- .^
f:'?./ *?t/ '*; **/

JBLUtf-»''-*.; .^ <f
r ^

s==-a-5^ sssx-ss^ss SsEsSSS, ^J^v.

O 1970 började Ola Häglind på egen hand. Då var han alldeles själv. Fem år senare omsätter Hag-^ boga har inte Ola Haglind upplevt.månader. "SedaiTstartade"han eget ^d^siufi^to^ck^ PS - Vi har gjort en del forbättrin- linds Svetsöver miljonen. Jobbigt har det varit men stimulerande ändå.
re steget över och tog hand omså smått.
verkstaden efter 37 är pä "Meken". jobb i regionen. Byggverksamhe^gar själva för trivselns skull. med i produktionen och mäste det synvinkel.f

-ritt en början hade jag ingen Dessutom finns sex anstäUda som verkstadenardet^titaketoc., ^^^^S^ ^^-fim^gm mowghet.att komp!;tter^^ leg° e[kn'!r

F verkstads verksamhet utan var "ut- inte tillhör släkten Haglind. dessutom är pelarna lul LtSncder'S ^e^b!!n?m^h^_riSt_t.l?!e.r?c!l,rn.er klara f<)r oss om "inte heja'Sverige eri riödvändighet i en så'känsl
hyrd" på olika jobb. ^tolra TalkTcoch J0bb med att leda företaget^ Skriy^ ^är igen förstås. I annat fall får vi bnmsch. 41hanteringen av

Bertil Stenbäck var först att an- a FÖR TRÄNGT plåtar. Pä sommaren kan"gården ?r?jobbet_ med^tamgen tål ha två man borta för ^ämnan und^ -Detvore bra om vikunde f^
sluta sig tiliföretaget och från 1971 Den snabba expansionen det se- tastiHhjälp, men det går^te under ^,d,ifh^teJJ!Ly.5??.f<t<LrAal ia^a hela ärct- egen serietillverkning. Men just n

de slag är delvis utlagt på en kon- har vi inte tid att leta efter en sädaibörjade man jobba som egen firma. naste året har gjort att det nu börjar den kalla årstiden. Men planerna på sultfirma. tetnu ar det bra fart pi beställ- En egen tillverkning ^e-gö,Man bytte också lokaler och flytta- bh trängt i lokalerna, Nya ligger nybygge är ännu så länge tämligen
de till Gröna Gatan. Även de loka- med i planerna för framtiden. Men lösa. säger Ola. ^gat^Ha.gliI^i.i?har Jobb PäbyS- företaget okänsligare för konjun

D^ew!"s"M.'mmsm:- ^i^t.räs.Köpmg-ochArb.ga tumecteanga.uS^ det S;ema blev för trånga och kalla vin* när och om de kan realiseras är osa- ^"S^^Mte^ä^.^ b!a.Manhar°eksi.ta"e^dd ett-slarS^^^^'^ertid och i november 1973 flyttade kert Den gamla verkstadslokalen D MYCKET PAPPER CThaKmänad;982.serolaHaglind montagejobb i Stockholm och Sö^ brans"cLn"ochfluer ocuhTleFku^irman ti)l de nuvarande lokalerna i åT inte bara trång, den är mindre Småforetagaren vill ofta sjal^gå med skeosls Bå^iE^SäåIS£^geSä^dertälje~Men hu'vudsa'kTigastTr dS T
rf* *.*. -^ *3^-d v^f


