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Sju "Hdfflwdare" finns i företaget. l den kär arbetsstyrkan ingår fyra a v dem. Fr v pappa Ture.
Ola. Kent Byström. Bertil Stenbäck och Olas "Hllbrorsor", Lars och Christer.

Ett verkligt fwmUjeföretag
DET FINNS I ARBOGA
Q D Småföretaget - det handlar ofta om famil- Och det är inte vilka som helst han har som
jesammanhällning. medarbetare. Där finns bdde mamma Gun och

Ett alldeles speciellt exempel finns i Arboga, pappa Ture, och dar finns Olas fru och bröder.
Ola HagUnd- känd ishockeyspelare för Övngt Sju HagUndare jobbar i företaget!

^ - tröttnade 1970 pä att vara plåtslagare pd Me- - Hade jag vetat då vad det i dag innebar att
. kaniska Verkstaden. Började ensam med en del ha eget företag, hade jag nog tvekat mera. Men

"hyrjobb" för att i dag basa för Haglinds Svets att jobba eget ger ocksA stimidans, säger Ola.
AB på 13-14 personer» -SIDAN 13-
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Tisdagen den .% september 1975 *
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hos Haglinds i Arboga v.f"^.
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->"- Hade ja^ vetat 1971 hur mycket det i dag krävs av en frmåföretaga- J.
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re, hade jag nog tvekat mera. ^Å.
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ensam, men snart blev de tvä i firman. Omsättningen var cirka 100 000 /-^«&» /,

pelr år. c'"k**
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Senaste Aret omsattes dryga miljonen och i dag finns 13-J4 perso- ^ s^
v ^v^-^s » * 1 <
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n^-rpå avlomngslistan. Av de5^a ar h^lften ^la^li"/}?n\t^ ^)la h^r 1 vär~ '^^^s.
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vät- hela familjen _till företaget Haglinds Svet. AB i Arboga. Firman, 5*;f i
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<fcsom hyr lokaler vid Gotgatan-Jäders vägen av Arboga kommun, ulföi T1'^i »
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mest legoar^len och bestal Iningsjobb till Jby^^n i regionen. '/; «.
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hela ^
Jääersv^en^Gritgatan. Komrnu- linds utfor. Dessulom-hör yrkesi^ '!; *

k ^ f^ten lokal pä 59 kvadratmeter vid ^.J.'

"wovertag,fast!gtlcterna och hyr spektionen av sig emullan&t med en ^ ^^«. f *f *

Tullgatan. ^ .^
vf

nu ut dem till småföretag, men ock- delsynpunkttfr. ^^-tu.-Jaghadpjfibbattioärvid "Me- '.»SÅ till ASSI och CVA HaglindF. v. ^ .^tto
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jap Vrii b{irjat funricra om jag skulle kommunen, säger Ola Haglind. Men ^l" ^<*> ^
fc

-tA iwd samma jobb tills jag blev Nåväl, företaget förstärkte, och ^^ är för högt satt for oss, det är v
^

+ -*'\ f"/. ^ I*-67 Oid "värvade" snabbt m-itorre de ro8 samUiga som hyr verkstad t
.. < t». T.

.^c ,.'1
överens om ffl rider sempstp-ppnoden tog Ola [e."^..S.T^ uH_aÄlln^ ,?Tm:) !^

^ 4
f. ^^(jun Hagiind tog hand om kontoret, ^k«r.l3!<t med Volv» i Köping. Där Nägon uppmuntran frän kommu- «w *

*/

fann-s reparations arbeten under se- OidE. fru Pia anslöt sig wh bröderna o

Chn-,ter,'JonochYaors"kumpie«c". w"^ ^da.mot,småföretagar<L'Ar' /*^

mc-itcrn Han blev kvar där i åtta ' 1970 började OlQHagIind på egen hand Då var hart alldeles själv Fem år senare omsätter HQK'boga har inte Ola Haglind upplevt.måtiadcr Sxjdan btarCade han eget ^d^'p^tth^rto^c>k^ p^)/? ^ -Vihargjortendelforbattnn^ tinds Svets över rriil/oncn. Jobbigt har det vor^nwn sf iMuierandÉondci 1

Ra smått. re stegf-t över och t.og hand om
gar själva för trivselns skull.verkstadRn etter 37 är pä "Meken" med i produktionen och måste det synvinkel. jobb i regionen Byggverksamhfien

.Till^n början hade ,ag .ngen De.suton, finns sex anstaUda och3ä i många fall Ola Hafilind gör Det finns ingen möjlighet att kompletteraii. av legotiitverknmg,Iverkltadcn-är(ietlågtltakt;t.och detliTlandmseanha'rfättsom

^slsdswrtsamlul uta°v" "ul- -"" ^ ""^" H.^ dwsutom ar pelarna ett hinder i mero.hn.er klara för oss om ,nt, hei.-S.eng. .n »öd..nd,gh.t , e, s* k,i..Ii,
hyrd" pä olika jnhb. hHn^SJ/a7:;or°acbalkTcoch ,jobb,medattledafuretagél skriy; slår igei, förstås. lannatfaUfår^ bransch

Pprh! Stenback var först att an- [']FÖR TRÄNGT ptätar"Pä"^mmaren k7n"gärden bor^Jobbet. med._"!atnlngen ha tv& man borta för jämnan under - Det vore bra om vi kunde få entill

.luta sig n» företaget och från 1971 Den^rabba expansionen det se. rastiHhjäIp:mendetg^eBunde'r myn.dighe.teLaLwft^ aua heta aret egen serietillverkning. Mön just nu
^-t-^ms- -har^rtat'detuubOT- .^."aS^-T;^ ^^.^s^p.e^on- har vi inte tid att leta efter <?n s^dan
Man bylte oclisä lokaler och nytta- bli trängt "i iokaiema Nya ligger nybygge ar ännu så länge tamhgen SUHhTnla. .lust nu ar det bra fart på beställ. En egen tillverkning skulle göra

j de till Gruna Gatan, Även de loka- med i planerna för framtiden. Men löi>a. säger Ola ätnT7itHr?sliISnhi^J^b)?Kt!?JL'' f.öZl.a,^-^_^ ^ Y?, ^ .
tyrna b]pv för tränga och kalla vm- när o^h om de kan realiseras är usä- ^m^r.op^ma.mmwm. S"'y^. 'KW^ ZrbS. tur^ ngar 1972 &rig dpi dÄlipt u(manhangande semester på (vä ochterhd neh i november 1973 flyttaäe ^^r<" Den gamla verkstadslokalen ~) MYCKET PAPPER bl a. Man har också haft en del ett olag Men just nu är det sug i^^dw:wssew mmt~ -^ ^ ^ ^s^,s^^z:Il -t

;f,rn,».U,I*,,u,^n* lokalen, ar ,nte bar» tring, cie, ar n,.d,e gn^.,,^ .,u^|y ^ ^.,^^^SS^ , S^^SS :ast är det TB


