
Kiselvägen hösten 1986 
Gården utanför fabrik och utställning liknade mot slutet av tiden vi var här en upplagsplats med geggig framfart. Att kunder kom dit 

över huvud taget! Adressen var Kiselvägen 1 men vi låg längst in på gatan  med infart på en tafflig gård med trafik av sopbilarna från 

JRAB som  trafikerade planen och åkte in bakom byggnaden för att lämna avfallet. Det var ju verkligen tur att vi blev uppsagda för 

att de ville  själva ha anläggningen. Övriga hyresgäster fick också lämna sina lokaler vid den tidpunkten. 

På bilden till vänster har vi kommit lite längre fram på 1986 - vintern innan 

avflyttningen. Det var upplag lite varstans. Det syns också att vi bytt bilar 

mellan tidpunkterna, från rött till svart. Den första bilen i företaget var vår 

egen Opel Rekord, också den en röd en från 1973. Den användes ju då ock-

så i företaget som montagebil, vilket ju var lite jobbigt med alla i och urlas-

ter så fort vi skulle använda den privat. På övre bilden finns Toyotan med 

som i många år var vår montagebil. Den såldes för att skeppas till Afrika 

och det är inte omöjligt att den fortfarande rullar där, med vår logo på. 

I byggnaden där terrassmarkisen sitter var entrén till utställningen och dör-

ren till vänster var kontorsingången. Där utställningen är var det från början 

portar precis som de andra två till höger, men vi tog bort den och satte i glas 

och altandörr. Utställningen byggdes upp innanför. Efter något år blev det 

mer och mer inre artiklar som behövde plats (från början sysslade vi bara 

med markiser och rullgardiner) och då gjorde vi om kontoret bakom dubbel-

fönstren till vänster till utställning för inre avskärmning. Man ser Faber la-

mellgardiner innanför fönstren. 

Bilderna till vänster är 

troligen från 1976 och 

tagna av Börje Pernert. 

Nuvarande företagsledare  

sitter i knät på mamma i 

den delen som då var kon-

tor och som sedermera 

blev en del av utställning-

en med invändiga sol-

skydd. 

Mannen till höger var fö-

retagets direktör, försälja-

re och montör det vill säga 

jag själv. Sven avled 17 

juli 2011, men under vå-

ren 2011 skrev han ned 

dessa sidor med historien 

om Miljöma. 


