HIAB eller Bussgaraget

Verkstadsanläggningen efter gamla Nynäsvägen i Fors år 2013. I bakgrunden ser
vi en modern villabebyggelse runt Bergenstorp eller i folkmun, Tittut. Foto:Stefan
Jansson
Lite beroende på hur gamla vi Västerhaningebor är kallar vi den här byggnaden
antingen ”HIAB” eller ”Bussgaraget”!
Eller om vi är väldigt gamla, kanske ”Traktorverkstan i Fors”?
Så här ligger det till.
Några år efter andra världskrigets slut och en optimistisk utveckling av
jordbruket med allt mera mekanisering beslöt några framsynta bönder i trakten
att starta en verkstad för traktorer, tröskor och andra lantbruksmaskiner. Dessa
blev lite för avancerade för att kunna underhållas och repareras av bysmederna.
Man köpte området mellan Kyrkvreten och Hyddan av Edvin och Ester Nilsson på
Fors år 1950 och byggde en för tiden mycket modern verkstad.
Man var så framsynt att man när man startade verksamheten kallade den för
Haningebygdens Verkstadsförening u.p.a., 30 år innan de båda kommunerna går
samman.
Initiativtagare var förvaltaren på Årsta, Herbert Fröstad som också blev ansvarig
för verksamheten. Verkmästare var Nils Erik Berndtsson som köpte det gamla

torpet Bergenstorp eller Tittut i backen bakom verkstaden och fick på så sätt nära
till jobbet.
Det visade sig dock svårt att driva rörelsen i denna kooperativa form och man
beslöt att upplösa den ekonomiska föreningen och att sälja rörelsen.
År 1954 köptes fastigheten av Hydrauliska Industri Aktiebolaget i Hudiksvall, i
dagligt tal HIAB. Detta företag, som hade startats tio år tidigare av
skidfabrikanten (!!) Erik Sundin i Arbrå, hade en stark utveckling under
efterkrigstiden med sina hydrauliska lastkranar.
I Västerhaninge monterade och servade man dessa kranar åt åkarna i trakten.
Verkstadschef var Adolf Berglund.
Vartefter byggdes fastighet och rörelse ut och blev en fristående filial för hela
Stockholmsområdet. Hit kom i början på 60-talet som VD, Ove Olofsson, som
senare blev VAG-handlare bl.a. i Handen, Nynäshamn och Nacka. En minst sagt
framgångsrik man som tyvärr gick bort ganska nyligen.

Den
hydrauliska
kranen
styckegodshanteringen.

revolutionerade

Efter en omorganisation i slutet på 60-talet sålde HIAB den stora lokalen till
Storstockholms Lokaltrafik och den kallades märkligt nog för Ribbygaraget trots

att det låg på Forsmarker. Det var ju inte bara depå och garage utan även
verkstad.

Fastigheten är nu sedan många år i privat ägo.

