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Del sammansvetsade paret Christer och Ola Haglind blir
i re f s fö're!agaf'e f Arboga./

"Parhästar"
får beröm
ARBOGA år på legojobb och hatlbyggna-
Bröderna Ola och Chris- der, dessutom Finns TBO AB
ter Haglind har utsetts till b|ldat i989^DeLä^p^,t;'!.LVerk'

ning och marknadsföring avÅrets ^ Arbogaroretagare %.b^kongen som de senast
1991. De får priset även årens positiva" utveckling i myc-
för sina sociala insatser. kel har berott. Varumärket köp-
Arbogaföretag i Samverkan, te Haglmd5för,ett.parä1' se^a"
APS^de^ be,län,n,erv,l; ?v^n köpingsloret^e. TBO.
ka som får priset. balkongen, marknadsförs i ett

Arbogaf^' i åverkan Sjölag som,_15ol^a«e
tiar'sänTen'skTive!se till kom- ""^fär 20 miljoner kronor. En
munen där de tycker att Öta och t^d^del av omsättningen gar
Christer^mdjörijanar he: ;;" Haglinds Svets for legoarbc-
derstecknct Årets Företagare för t^.
sina insatser under 1991. De Totalt omsätter Haglindsföre-
båda ledarna för Haglinds'Svets tagen_ungefar 40 miljoner kro-
AB och TBO AB valdes~enhäl- n^ P<>r ^.
ig; vid .B^ing.ns-mBie-iSrra ,. ^ "^ balkohg,ida,;^e.

veckan. tigare tillväxt väntar, enligt de
Ö[a Hagfind startade Håg- hedrade företagarna. De anser

imls" Svets° som enmansförct^ sig redanjdag vara marknadsle.
1970, \ dag liar Hag)inds~SvetI ^"dej Sverige,_har äterförsal-
AB 30-taleranställd^ däribland jare i Norge odi planerare etab- '
ddag.ren-och brodern Chister '^'"8 även i Finland och Uan-
Haglind. Under lAgkonjunktu. mal'fc
ren liar Haglinds sökt folk för Förebilder
nyanstaflnrng. Sä har heter det i AFS-motive-

Balkongsatsning ringen:

Haglinds Svets AB omsätter "Ola och Christer har genom
unSfiir-17-n.lione7kronc.per fSr.janstMlt^rbete^kapa^en

stabil och framgängsrik före-
tagsgrupp samtidigt som de
gjort stora sociala insatser och

. ,vji^at,."stort engagemang inom
ungdomsidrotten, främst ishoc-
keyn f Arboga.

Vi anser därFör att Ola och
Christer mycket val uppfyller
kriterierna för hederstccknet,
genom att framstå som bcröm-
varda förebilder för andra före-
tagare och samhället i Övrigt.

Text och foto;
HARRY HOLM


