Däck för alla tillfällen
Familjeföretaget Ängs Maskincentral startades på femtiotalet i Äng en mil
utanför Nässjö. De började handla med bilar, skrivmaskiner, flygplansdäck
och senare med traktor och bildäck.

Ett av södra Sveriges
största möbelvaruhus
Erik Åströms intresse för möbler startade i ung ålder, eftersom hans far
under många år sysslade med möbeltillverkning. 2006 gick de samman
med nuvarande kollegan Johan och startade Soff & Sängbutiken i Nässjö.
Med åren har butiken växt och idag har de det bredaste sortimentet av
soffor och sängar i hela södra Sverige.

Ängs Maskincentral blev ak-

För ett och ett halvt år sedan
köpte Erik ut hans far ur företaget.
Numera är det därför endast Erik
och Johan som driver den 2500
kvadratmeter stora butiken på
Sturegatan. I början bestod försäljningen till 90 procent av soffgrupper,
men så är det inte längre. Idag består sortimentet till nästan hälften
av sängar, plus att de även säljer en
hel del annan inredning, som exempelvis lampor och tavlor.
som
skiljer Soff &
Sängbutiken från andra butiker
är inte bara den stora ytan och det
breda utbudet, utan även fantastiskt bra pris. Erik och Johan köper
till exempel upp demo-soffor direkt
från fabrikerna och eftersom de inte
tillhör någon kedja kan de handplocka de varor som de tycker platsar i sortimentet. Både sängarna

Det

och sofforna kommer i första hand
från länder som Estland, Litauen
och Polen, men en del tillverkas
även i Sverige. Allra mest populära
är soffor i mörkare kulörer, framför allt av praktisk själ. Men Soff &
Sängbutiken erbjuder även andra,
lite mer personliga alternativ i alla
möjliga färger och former.
Erik tycker att han har ett ro-

ligt och omväxlande arbete och
trivs med att få träffa nya människor varje dag. Han har många planer
för verksamheten, som att få upp
kvaliteten ytterligare, erbjuda ännu
fler både billigare och mer exklusiva
alternativ och kunna anställa mer
personal.

tiebolag 1968 och 1978 började
Lennart Carlsson i jobba i företaget.
1992 flyttade företaget till Nässjö
där man köpte Ruthers möbelfabrik
på storgatan. 2004 tog Lennart tillsammans med sin bror Hans över företaget och då renodlades företaget
till att vara däckgrossist. 2012 blev
Lennart ensam ägare till företaget
och samma år öppnades åter igen
däckverkstad. Företaget förvärvade
den så kallade Stenbergsfastigheten
på Jönköpingsvägen dit man flyttade sin verksamhet i februari 2014.

Ängs

Maskincentral består

idag av två delar. Den ena är grossistdelen där man har agenturen för Petlas traktordäck från
Turkiet. Samt ett grosslager för
Firestone traktordäck. De har även
fullsortiment för Trelleborg lantbruksdäck samt slangar. På personbilsdäck finns fullsortiment
i de ledande fabrikaten Kumho,
Continental, Michelin med flera.

Ängs Maskincentral har cirka 900
däckföretag och däckverkstäder
som kunder.
Den andra delen är Ängs
Däckverkstad där Lennarts son
Adam är ansvarig. Däckverkstaden
har konkurrenskraftiga priser på
grund av att de har ett grosslager
att jobba med som består av cirka 10
000 bildäck och 1 000 traktordäck.
I företaget jobbar åtta medarbetare
och omsätter cirka 30 miljoner kronor.
Att vara egen företagare är inte
alltid så lätt och Lennarts arbetsdagar är långa. Men trots det trivs han
bra på sitt företag och skulle inte vilja ha ett vanligt 7 till 16 jobb.
— Jag har aldrig varit anställd utan
har jobbat i familjeföretaget i hela
mitt liv. Jag tycker om att göra affärer och träffa människor, säger
Lennart.
foretagsextra.se/nassjo-angs

Vi har priser som tål att jämföras!
foretagsextra.se/nassjo-soffsang

Däckhotell

450:-

per säsong
Inkl. Skifte och
tvätt!

Jönköpingsvägen 1
0380-556435 • NÄSSJÖ
Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/angsdack
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