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Hissar till Stockholms lokaltrafik är ett annat verksamhetsområde som HSAB satsar på just nu. Den första leveran-
sen gäller två hissar. Ytterligare tjugotalet stationer ska byggas om vilket får Ola HagUnd intressrad.

Frunwåiwsrikt företag i Arboga

BALKONGER BLEV
. ..

LYFTET FOR HSAB
. For snart femton år se- chans tm ^Inånlig^_,ranoy^~
dan startade Ola HagUnd l nn?s.och,tn"?w>adBlan._ut
Arb.ga"HSAB~(Ha;Unds ^m^fflLba^:L"nSeftersom de som byggdes på 40
SvcteAB)._Sedandesshar ^:^^^S.
omsättningen och per- -j?

sonalstyrkan bara ökat. Tre gånger större
. Idag^ finns 21 anstäUda _ - Idagkanvi_ersättaenbal-

^

varav fyra är helt nya. kong på några få kvadratmeter .^ >ä
.is 1^Aiit .^

Chansen är stor att ut" till en som är minst tre gånger :^
j.f

vecklingen fortsätter, större.-..be^t^ar Torsten Ber8~ /^

Bato^er' och hissar'ska ^t f°r,Al!,Tanda. .*

/En balk på vinden är håll-; K^
^ .^^: »bli framtidens melodi. Re- :*s .^

^rrs="^ asÄna^i
l

^ »

j.
^

byggnd och ytterligare qälva totalrenoveringen av rf
3^

personal. fastigheten inleds. Sedan en v"W

Satsningen på balkonger och wukalPrommonterats v,äntar Stok. ..^.?

^s^ ^ ».ÅhS"^na£t^r^t»r slutnuntenn8m-tius 6vrlga
AAogaföretaget. TackTOrem arbeten äl- färdiga- Torsten Bergqvist och Ola Haglind diskuterar balkongpro-

blem, /ost angenäma sådana. Verksamheten _har tagit^dannyetaMCTad«kon.taM.,med^tt Snabb montering
par köpingsföretag har starten /art att HSÄB i Arboga tvingas bygga ut och nyanställa.

- Fördelen med våra bal-blivit mycket lyckad. Femtio-
talet balkonger har levererats konger_ä^att,dejno^er,a^på varifrån företaget flyttage till varit specialiserade på bygg- f

^

UUVa^^tote-a^- --'L1"""»,5-1^ n^^^-oSr^S^ n:tion-^"^:£-%
la. erna byggsJMga h^J£AB ^ridag^innrtotauiran- ^rteamh"eten°^gn.n"den FfÖ;

som-ÄeYercraLtJILmontören: stSlda 7aS. aU'tsak£Tn"bTi be- retageT'Tm7m £^man haft
fortsätter Torsten Bergqvist ^ tydligt fler. fullt arbete tilgodose behovet iKontakt i Köping Att det finns ett behov av - Vi ska skynda långsamt Arbogatrakten. Nu börjar fö-

Detardelsenasteå^s^m montenngsSdäa. bS^8^ den 'nä"imaste"'trden"°"Men retag^ sikte mo^utlandet
p,odukUonen_ ^""»HSAB:s harHSAB_oc^raO_ABm . ;e'rksa^eten'med'baikongeT'; - Vi har redan haft våra
^erkstadsvagga^p^Jädersvä- Idag^ finans ^törfl'å^m8a^^å natingar oss förmodligen öka kontakter både med ^orge
gen tagit ordentlig fart minst 150 från renovering- ^bbreBän Stänkt; (Nordkap) och Saudiarabien.

- Tack vare en affärskon- objekt runt om i Mellansverige. Det har dock inte gett något re-
takt i Köping fick jag träffa en Hissar sultat.
annan företagare Torsten Fyra företag Samtidigt pågår utveckling
Bergqvist Denna drev _TBO yy^ företag är inblandade i =,^^= Pä ""^mom
AB och hade_redan levererat balkongkarusellen. TBO AB ^mråde^D^ar Sssar" det Vad beträffar balkongverks-är

?u_m^iT1S?°Tr;ZUJS! <Torsten Bengtsson) är försälj- fragan"om. ämbeten känner sig HSAB och
han emeuertid ute,!fteLstå^ mngsorgan^atron. Bygg^Kon- - inleSlingen på den sidan TBO^ på rätt spår.
lko^!! ^lL.välS^lJL^ sult Ove Ericson AB i Köping sker just nu i samarbete med -^Eftersom fyra företag är
oss. Efter korta diskussioner har ' konstruerat Haglinds giockhTlms" lokaTt^fiF D^ inblandade krävs ett samspel
ao"tee1prti=^ t ^AB.tfflYerkar-ian ^^nnSn^ono.n ^^^^D.^^
gick genom alla provinstanser. ^ygg och Montage i Köping tTl%ken'"vnevere7ar"tvåMs- vi inte ta på oss för stora arbe-

monterar. sär. Eftersom SL planerar re- ten, menar Torsten Bergqvist
Femtio balkonger - Vi ser den här verksam- novera över tjugotalet statio- Men visst är det ett intressant
Torsten Bergqvists försälj- heten som <"n J3[lyc,ketint^es~ ner finns också där en intres- o,mr^de,,De^ha,r^iiatHgun~

nmgUa^.Hä», ^"S^De^^ ,an.n,a*,ad^^^- te^en.. korta Ud» vi sa».
hsöThar femtiotalet balkonger Planer både for utbyggnad och ^r vi dock inte med i vår pro- acetat ^
levererate'tiU~HSB och"Riks- mer^ personal, bekräftar Ola duktion. Skulle även 'den ,HULgärna.,.Haglin(?_SYets
byggen i Västerås som totalre- Haglind. verksamheten komma igång AB än vill skynda långsamt
noverar fastigheter inom olika på allvar kan det bli fråga om finns redan planer på utbygg-

Startade i garageområden av kommunen. ytterligare expansion, menar nåd. Någon gäng _ efter nyår
- Vi är övertygade om att Det var Ola som startade fö- Ola Haglind. kan det bli verklighet om för-

saljningen av balkonger går^rir^nL.^äSr.c£^S S?^Sils9t^^å s?ts^L?e^ Stålhallar grunden Sab?f^matldigarecmarknad för balkonger. Gamla till Tullstugan, Så småningom
hus med små balkonger har hamnade han på Gröna gatan HSAB i Arboga har tidigare CHRISTER NYSTRÖM


