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12 /w^
Bröderna Haglind i Arboga har hittat en

lönsam nisch i den krisdrabbade byggbmnschen

En balkong för Eu
Det finns företag som blomstrar av hälsa i den annars
dödsbleka byggbranschen. Balkongföretaget TBO i ^

Arboga är ett av dem.
Q - Ja, vi har varit och nosat lite dämc- Marknaden har stadigt v^axt tillsatt omfatta hela Norden. å%^vh^ttesEapgleääeses^ \re med hjälp av Exportrådet, säger vd Ola

Haglind. Nu gäller det nästa sfeg:Europa. hittar man på industriområdet vid Jäder- ^
Men än så länge känner vi oss bara för. vägen i Arboga, i ett litet rostbrunt husrum

Det är sä mycket normer som ska fyllas. ser ut som en villa. Men det är konior ochkommer att erövras av de haglindska bal- 18 till 26 miljoner. I år har man räknat med^ ^i^^r^^i ^nr^^^^^-T^^^^^a^r^n^i l^a^^^- kOH^C e^liI]iväx'tIpåJ2Skproc"em"16^1^rh^blÖTU ^alä"g,^t S-pl b?tenlaMn;se"ma.Säger han och låter inte ana minsta tve- finns Haglinds Svets och på övervåning-kan om att även Europa förr eller senare Föira-året ökade TBO omsättningen från Jat bättre än budget. en TBO. Väggarna ar fyllda med bilder av
Varför går det så bra för TBO? balkonger; olika utföranden.j

- Behovet av upprustning finns fortfa- , Pä den rejält tilltagna tomten slår två'Vt-

rande, och nu jagar byggama objekt för industribyggnadcr. Men marken hyrs av
f - w ombyggnad när de inte kan få nybyggen, ABB Inom en snar framtid måste

B.

säger Ola Haglind. Haglinds/TBO ta beslut om att bygga ut -
på egen mark eller hyrd. Ett svart beslut,v ^ Balkonger tycker Ola Haglind. Men nödvändigt..Ifcs'1:

J. iS
A på pelare I s vets verkstaden dånar melodirädion,^ **. *F

.^"^^

TBO är specialister på balkonger för ständigt söndersprängd av olj u det frän.i\ .^" i upprustning och ombyggnad, även for svets, skär- och siansmaskincr. LjudnivånlT**.

^ ^na^u^m^igaTeTaknat balkong; ^bedövande, vilket även Ola-Haglind;"r "t
f

'(' konstaterar.1^
< er. Företaget tilliimpar en tekniksominne-s

bär au särskilda pelare momeras på hus- Ett par man svtetsar på Jättelika trummor^'

*
\äggarna, ofta innanför fasaden. Sedan som ska vara till en Ijuddämpare för prov-fff f t \. hängs de färdiga balkongerna på pelarna, körning av flygplan hosSaab i Linköping.

TTI <-'* If l

Systemet blir billigare än att gjuta bal- Diametern är säkert tre meter och höjden<m

konggolv. Monteringen kan dessutom ske 2,5-3 m. Så småningom ska dc två krökta

m trummorna svetsas ihop till en, med 90-
Christer Haglind t v är vd för Haglinds gr^?lg,,krö,kn^S;

Sveis, det ena företaget i mini-koncernen. Ola Haglind ar svetsare från början och
Hela brödraskaran, fyra bröder, arbetar SE?rt^de.s[;merl,sam.föret^are.l97,o-E,ft.^1'?

f. tillsammans. " Del gm-hur bra som helst". ^.t.P^aLkom,t:>rode? christer in i bii-
n den. De första åren arbetade de mest medsäger de. Foto; Conny Sillen
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Förfarande utför Ha^limis en eht del jobb ufoanför baSkongStSlverkwngm. Här arbetar Per Asp f v och
Per.AkeM.Un n^d en ^ä^förp^g^p^ kos Saab i H.köpi.g. De ^ ä^ma ^
svetsas ihop tiit et! enda rw ined 90 graders krökhmg. f-oto:Comy SiHén
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stålbyggen som affarshaliar och idrotis-
^

hallar. / F.ft \

Klagar inte
På utvecklin9en

I början av 1980-talet kom tanken på
att tillverka baikonger och 1984 blev 1

*Haglinds Svets underleveraniär till bal-
*igforetaget TBO i Köping. 1989

pte Haglinds TBO. \\
T-Ägaren ville trappa ned och vi ville \

utvidga, förklarar Ola Haglinci enkell.
- Om det galt bra? Ja, jag klagar inte. t,

Det ångar på. Vi marknadsför och vid- V.- r

gar oss hela tiden, säger han. 4^ "^IS. Ip d

N/2 .Eftersom TBO var ett väl inarbetat
mn fick företaget finnas kvar. Men .S-s= ^. / ft<->-rf.

ksamheten är nära knuten til] b *

^v.Hagiinds Svets, och Ola Haglind erkän ^\ -^lu»*u
ner att det ibland kan vara svan alt veta .»

vad som hör till vilket företag.
Idag har de 35 anställda tillsammans.

TBO ägnar sig enbart åt balkonger och

^li13K:-H
^

tar hand om ungefär hälften av Haglinds
produktion. Resten är svetsarbeten åt .<.

mestadels byggbranschen. t

- Om några år räknar vi med att bal-
kongema svarar för 80 procent av * r

Haglinds kapacitet, säger Ola Haglind.
I början hull man sig till Mdiansveri-

ge men idag har Haglinds och TBO hela
Sverige som marknad, säljer en del pä 1

Norge och häller på att etablera sig i Fin-
land och Danmark.

m

Tyskland
är intressant

Och sa var det det här med Europa. .t

<- Många länder har samma byggna- f-

**t.onsomv.Ochderasbalkongerblirju
också gamla, säger Ola Haglind.

Det är framför allt Tyskland som är
intressant. Exportrådet har hjälpt til] att
undersöka marknaden och givit ett posi- /

besked.*

Men mycket måste ändras innan det
tar fan. Det ligger väldigt långt fram i
tiden,kanske5-10år,_sager01aHaglind.

Haglinds Svets och TBO är en ovanligt
familjedominerad "mini-koncern". För- --ri

utom Ola Haglind arbetar hans tre brö- *
-^

der, hans mor och son i företagen. Ola
-glind är vd för TBO och hans brorTT

.ister för Haglmds Svets. De båda är i

ui; fcs å ägare till företagen. Tredje bro-
dem Jonär montageledare ochyngsten " *f-*^ .<

Lars verk stads chef. r f'
d

- Sen får vi se om det finns några chefs- J*v

ämnen i nästa generation, skrattar Ola
Haglind,

Idrottsintresset är en annan sak som
förenar familjen. Ola, Christer och Lars
har alla spelat ishockey - tom samti-
digt - i IFK Arboga (dar Ola numera ar
ordförande och Christer tränare). Bara
Jon valde fotbollen i stället.

Ola och Lars är svetsutbildadc medan
CtirisierochJonärbyggnadsingenjörer. J

-Del gar hur bra som helst-att Jobba
fyra bröder tillsammans. Det gäller bara
alt man strävar at samma håll, säger Ola .f

Hagiind.
t

När hull han själv i en svets senast?
- Oj, oj. det ar nog tio år sedan, säger f

han efter en lång stunds funderande. En balkong från TBO/Häglmds kan se ut nästan hur som helst säger Ola Haglind. Specialbeställningar är>anI£läar"hda£aJ,ia^rd^^?nnusitter A-""Trerc^/ä/iurt^nf^DCT/i^öa;^ertme7Tn<rfa,5m^^^man här bakom ett skrivbord.
stad. Arkitekten gav noggranna anvisningar om hur balkongerna skulle se ut.Säger Ola Haglind och ser ut som om

han trivs ganska bra med det också. Foto.-Conny Sillen

F.


