Berfii Peiiersson overléier 1orefogeHi|| svdrsonen

Transportmekanos ytt
er n a jobb i Boxholm
M.I6LBY/BOXHOLM

byggde han en gyrokopter. Vid
provygningen pa Hogby Airport, niir gyrokoptern drogs
upp med bil. tog en kastvind tag
i hembygget och kastade bade
Mosquito och gyrokoptern till

Eer 29 r som egen rarefcigare, konstruktor
och uppfinnore 5verlE|fer Bertil "Mosquito" Pettersson Tronsporfmekcr
no till sviirsonen Hons
Andersson. Det betyder

marken, dock utan allvarliga
men for foraren.
Kanske blir det mcr tid over
for experiment niir sviirsonen
Hasse Andersson tar over. Inte
nog med att han har I(vinnaboskes nanm
han har iiven
hans utseende. *
Hasse drev sjéilv eget foretag
fram till 1991 da han rakade ut
for en arbetsolycka och krossade en underarm. Han gar nu
en foretagsutbildning déir han
lar sig mer om bokforing, data,
marknadsforing och forsaljningsteknik.

nyo iobb i Boxholm,
dit foretoget flyor den
1 ougusti.
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Bertil Pettersson, 76 r, éir
fodd i Gammalkil. Efter 29 ar
har han nu gjort sin sista arbetsdag pa sitt foretag. Han kom till
Mjolby och déivarande Broderna Forss pa 1950-talet dar han
arbetade

som
tankvagnsmontor. Hans kluriga idéer och
enkla, men effektiva, uppfinningar resulterade i att han snart
knots till experimentavdelning-
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Riids inte
Nu ser han fram emot att
kom ma i gang igen. Svéirfars foretag Transportmekano kops
upp av Hasses gamia firma som
varit vilande sedan olyckan.
— Forutom sléipvagnar kommer vi att jobba med en rad
olika produkter, bland annat
inglasningar och balkonger
som var min huvudsakliga sysselsattning innan jag skadade
mig, sager Hasse. Han po.éingterar viktcn av allt stod och hjzilp
han fiitt av arbetsformcdlingen,
forsakringskassan, AMU och
en av bankerna i Boxholm som
hiiilpt honom.
Den forsta augusti startar fo-

uppfinning

Ingen undgick heller hans

uppfinningsrikedom
privat.
Namnet "Mosquito" fick han
déi han var en av dc forsta som
korde med pahangsmotor, av
market Mosquito, pa sin cykel.
~]ag skulle séilja motorer
och erbjods 15 procent i fortjiinst, men jag salde inte en
enda motor, sager Berti] och
skrattar. Det gor han éiven néir
hans mopedbil kommcr pa tal.
En trehjulig cykel med inbyggd
sittplats och en Viktoria mopedmotor pa bakhjulet.
— Iag tog mig aldrig upp for
den forsta hacken nar jag sl<u119 51<Z1 1111 10111361, Siigfif B61111.
som lade ner s1ttmopedb1lspro-

jekt

F010: SVEN

FRANSSON

Bertil "Mosquito" Peftersson pensioneror sig och flyor
verksfoden till svrsonen Hans Andersson i Boxholm som
skull nyonstllo.
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gang

Han startade ett enmansforetag med tillverkning in()m
transportbransehen 1964, Det
borjade med legotillverkning
och sa sméiningom konstruerade han ()C1'] tillverkade egna
pergQnbil5g]gipl<.§irrQr_
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en av de forsta, att bygga over
karrorna med en huv, numera
av glasfiber diir han sjiilv svarar
for tillverkningen. Den senaste

produkten inom sléipvagnstillverkningen
éir
en
stadmaskinskéirra for transport av

sma rullande maskiner,

i

hu-

vudsak stiidmaskiner.
I den spartanska verkstaden
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kontor, masl<inverl<stad_ svetsverkstad och monteringsha11integrerade. Det betyder att allt
finns inom nara rackhall. Och
Berti] eller "Mosquito" som
miinga minns honom stiiller
storre kravpz°1attprodul<ten blir
bra och maximalt funktionell
an vinsten nar den siiljs.
— Foretagen i dag har glomt
produkten och utvecl<lingen_
Sedan ekonomerna tog over

har utveckling och tillverkning
kommit i andra hand, siiger 67aringen.
.
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Klunga ‘deer
Hams
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skadas ovcrallt av den som har
ogonen med sig. P51 vaggen i

vcrkstadcn hiingcrettganimalt
Iuftkonditioneringsaggrcgat
som kors baklanges for att ge
viirme_ enkelt och e1'fektivt_
— Driimmcn iir att bygga C11
vindkraftvcrk for villabruk,
Sager Berti1,som redan kiintpii
vindcns kraft. En gang i tiden
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omriidet Boxholm dar Hasses
tvéi__soner skall fa jobb.
Ar det inte vanskligt att dra i
dagslaget med 1agkonjunktur och arbetsloshct?
N91 det 1101 138 11119 V1
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ar ensamma om. sager Hasse
och tanker pa stiidmas1<inssliipen som han tror kan bli en stor
aitikel med biittre marknadsV1
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Wiring-

Berti] har lovat att stalla
upp_som_kons_ult och aven lobbu
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siigcr Hasse Andersson och
hugger i for att ytta kantpresscn som skall transporteras till

Boxholm.
SVEN FRANSSON

