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Stenbergs får ny ro11
Ängs maskincentral tar civer for däcklager och verkstad
ruÅss.lö rfter zo år
i gamla Ruth6rs tre
v-åningar höga,industrifastighet vid Storgatan flyttar i vinter
däckgrossisten Ängs
lvtaskincentral till
Norrbodarnärmare bestämt Stenbergs före
detta fastighet.
Stenbergsfastigheten stod
Iänge tom efter företagets

flytt till

Jönköping och
därefter fyllde Rusta lokalerna med diverse gods.

Nu har Lennart Carlsson
på Ängs Maskincentral
köpt den gs0o kvadratmeter stora fastigheten,

inklusive det flotta kontor där Stenbergs direktör
förr skötte ruljansen och
vid behov kunde ta sig ett
dopp i inomhuspoolen.
- Något bad blir inte aktuellt för oss, säger Len-

nart Carlsson som inte
har några planer på att
vattenfylla den sen länge
torrlagda poolen. Sånt har
inte legendariska "ängabröderna Arne och Yng-

ves" arvtagare tid med,
Däremot ska han fylla de

Lennort Corlsson flyttor Ängs Moskincentrol tilt Stenbergs tidigore fastighet i Norrbodo.

AffiS§ MA§KIilCEI{TRAL
Älos unsxlxcENTRAL: Startades av bröderna

däck.

Yngve och Arne
Carlsson. Som söner titl. en köpman i Äng intedde de tidigt affärsLivet, bland annat med att sätja kaniner på 40-tatet.

Stor grossist

FLYGPTANSDÄCK: HandeLn med däck inl.eddes på 40-tatet med
försätjning av begagnade ftygptansdäck, sådana som [antbru-

stora lagerlokalerna med

Maskincentralen

är

fu

grossist med goo kunder

runt om i Sverige, traktorhandlare och gummiverkstäder.

Tusen traktordäck och
roooo bildäck har företaget i lager,än så länge i den

fastighet där Ruth6rs tillverkade inredningar fram
till Bo-talet. rndustrifastigheten vid Storgatan köpte
Lennarts far Arne och
dennes bror Yngve på konkursauktion för Sooooo
kronor och flyttade däref;ter sin maskincentral från
lAng.
I Tre våningar är byggnaden. Inte särskilt praktiskt

kare och skogsbrukare behövde.

-Jag har länge varit ute
efter ett lager i ett plan, säger Lennart som dock inte
hann köpa fastigheten direkt av Stenbergs men väI
av den person som köpte
och hyrde ut till Rusta,
Wilhelm nisberg i stock-

gymmet,köket och poolen

holm.

son, Lennarts son Adam

Så hör såg det ut p den tiden Arne och Yngve Corlsson drev

och får plats

moskincentrolen iAng.

är bonus. Givetvis tar Len-

nart Carlsson också med
sig däckverkstaden, den
som förser privatbilister
och lokala företag med nya
sulor på bilen.Den förestås
av nästa generation Carls-

i

Stenbergs

Siumedarbetare

före detta utställningshall.

Fastigheten där Stenbergs
sålde trä- och metallbear-

Ängs maskincentral har
sju medarbetare.

gäng. Ska bli

I

betningsmaskiner under
många lönsamma år har
tusentals kvadratmeter
lättlasta lagerytor, vilket
är det viktiga. Den fina

lur lagerslmpunkt.

matsalen, flotta kontoret,

I
I
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Bitd: JAN-OLOV PERSSON

-Ett bra

sen i Äng, men vdxte till
ett stort grossistföretag.
Maskincentralens nuva-

till

rande fastighet, Ruth6rs
stora fabrik, har köpts av

Yngve Karlsson. Det var
han ochbrodernArne som
i liten skala startade rörel-

Nässjöbon Sten Mårtensson och Per Petersson,Linköping.De driver företaget

skönt med bra lokaler, säger Lennart som är son

Bildr PRIVAT

Original Parts och har hyrt

lokaler i fastigheten. original Parts affdrsid6 är att
sälja reservdelar

till gamla

arnerikanska bilar.
Jan-0tov Persson
0380,57 5r 45
lan-stov.persson@sm
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