
I laid af efteråret vil 165 darner være beskæftiget i midlertidig afdeling
pa Fabrikvej

Fire darner beskæftiget I printmontagen
„Arena" er så emit begyndt at

late hovedet igen efter brandkata-
strofen pinselørdag. Der arbejdes
under højtryk pa planlægningen af
den ny fabrik, som man regner
med at påbegynde opførelsen af til
efteråret, og som far et grundareal
på 12.000 kvadratmeter. Der udar-
bejdes en model af bygningen, og
den præsenteres på de to udstillin-
ger i næste maned, som arrangeres
af radiobranchens leverandorfor-
ening i henholdsvis Arhus og Oden-
se, oplyser reklamechef Th. T h o m-
s e n.

I lokaler første sal i komplek-
set ved Fabrikvej, hvor tidligere
en del af cykelfabrikationen fore-
gik, har Arena indrettet sig mid-
lertidigt, og her er man i gang med
at opstille de første maskiner, sale-
des at man har kunnet begynde
genopbygningen at Arenas kendte

modulsystem. Her vil man starte
T 2600 og T 2700. Det vil sige, at
man hen på efteråret regner med
at were oppe på. at beskftige 165
darner her.

— Vi regner med, at den ny fa-

brik kan stå færdig 1 lobet af et
årstid, siger reklamechef Thomsen.
Vi er glade for den travlhed, der
racier i virksomheden og ser opti-
mistisk fremtiden. Vi skal den
kommende tid deltage i en række
udstillinger, som Ifølge sagens na-
tur bliver ret prestigeprægede. Ud-
stillingerne i Arhus og Odense bli-
ver en slags provinsens Electronica,
og vi vii ved opbygningen af vor
stand benytte den kmpeviolin,
som vi havde i Kobenhavn, for at
vise, at vi stadig har mange stren-
ge at spille pa.

I dagene 21.-30. august holdes
„Grosse deutsche Funkausstellung"
i Düsseldorf, og her har vi en stor
stand på 110 kvadratmeter.
Halv-delen af standen vil omfatte Arena-
produkter fra vor Hamborg-afde-
ling, mess resten viser varer fra de
agenturer, vi har for Alenco, Kef
og AEC. Det bliver en meget inter-
national udstilling, som vi glæder
os til at were med

Endvidere arrangeres der i dage-
ne 17.-29. september en Hi-Fi-ud-
stilling i Malmo, og her er vor

svenske afdeling repræsenteret.
Endvidere deltager vor afdeling for
RCA-komponenter i Kobenhavn i
en international udstilling i Forum
for elektronik, automatik og instru-
menter i tiden 13.-18. oktober. —
Udstillingerne betyder, at vor de-
korationsafdeling har forrygende
travlt.	 P. N.


	Page 1

