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Arbogas oljesparare
har slnyit titt igen

Nytt Arbogaföretag
»

sparar 30 000 per år .ti

CA .+
^^ !!\ w*

ar han slagit till igen. Ar- ^

högas oljesparare nummer ett. j$4

Christos Bombardas som in- i I
1

nehar Arboga rörservice AB. ^ iiS^K
^ f l

Den här gången är det en av ^-<" -Ul)( *» wi w:
k-*^munens gamla industri- ^-^

ter som han "justerat in". ^\
sOCh resultatet har Inte låtit .'^4

t

vänta på sig. Den fastighet som r
\.

i?
tidigare behövt drygt ett hundra
kubikmeter olja per år har se- ^

^

näste perioden endast behövt '̂4§̂
î

|knappt fyrtio kubikmeter. För ?
^

t ...^
|OIa Haglind, som äger fastighe- ^A

|ten, betyder det en inbesparing ^l^tty -» <^ SA '̂!
1
T*. r

fcv nära 100 000 kr! /* l.^wWWf.

»
l Allehanda skrev i förra veckan t

|mi Bombardas sedan han juste-
:s&

rät och kompletterat värmean- i
^ '?läggningen vid ABS Gell meka- /

piska verkstads AB. Där lycka- l

hes han också med bedriften att
äpara in närmare 100000 kr per \t

år i minskad oljeförbrukning. ^
\ <>\

Fastigheten han nu lyckats r-

»

gipai^a n^3^ llk^ myek^ olja x »

" .lsiJiSsväT?°t^gsr »»m^^t w^ ^

^s Svets AB. Förutom f.\3 ^låd' K W

ien verkstad finns en bil- Xi t ^ ^^iWl* *,t SÖ':r

-Ae sla;_ 2a,ckdikim^sf!nn^ Bara genom att flytta ett expansionskärl från vinden till källaren bidrar till minskad oljeför-
^^O^^0^^^^,^^^^^^^^^ in" ^^U^^iTl0^JT^l^ZO^^^EfllJ-^^l^Tl^J5QT^'p^<7l^r|7l'dft^^Td^TLS^Xl'rtt^'l'T^i^S^J50Ö^()lfCTtp6LT^ÅTji&/'^^t^ä£fTl^T^06n>
^ps fastighet.ar

Jv har Ola Haglindde stör- 100 kubikmeter olja per år. Förs- förbrukningen sänkts med nära med tanke på att vi satsat knappt^a utrymmena med kontorshus, taåret Haglmds svete förvaltade 50 kubikmeter vilketT rena peng- 30 (WO kr i justerings- och kom-
Wkstadslokal bläster och må- fastigheten var behovet 81 ku- arbetyderlOOOOOkridagspriset, piettenngsarbetenardetnaturl-
leri. Sedan han övertog fastighe- bikmeter. ett genomsnitt på 2 000 kr per ku- gifyis en bra förtjänst, menar
ten har också två lägenheter bikmeter. Ola Haglind.
iordningställts i kontorshuset, ,_-_EJ[t,er.dejy.ste^gars?mAr': /

vilket ökar förbrukmogen av boga KÖrservice AB gjort är _vi 50 000 KRONOR Vissa småarbeten återstår.^
värme och varmvatten. nu nere i 36 kubikmeter för det - Första art vi skötte fastig- Eventuellt kan^ förbrukningen

8B.enastearet.TlUdet^ervitvi heten,kostadeto,an^6515 ^rt.änkas ytten^-^LS*l00 KUBIKMETER kubikmeter som vissa el-element mot i dag 76000 kr. Då blir in-^automatisering.+U^de+ kolSBfflneri? fy tar bort, berättar Ola Haglind. ^ besparingen "endast" 50000 kr^
år förbrukades genomsnitt över^ På ett enda år har alltså olje-^ genom !(;kostnadsökningen.|FMen CHRISTER NYSTRÖM
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