Maskincenter får ny ägare
Efter 26 år har Carl-Gustaf Melin sålt Maskincenter i Sparreholm.
Nu tar Henrik Klasson och hans far Ingvar över
verksamheten.
- Kunderna kommer att känna igen sig även om
vi kommer att lägga till en del nytt, lovar Henrik.

- Det är viktigt, inflikar Carl-Gustaf. Om det kommer in en kund och frågar efter harvpinnar så måste
den som jobbar här veta vad det är.
I år är det 24 år sedan Maskincenter öppnade i de
nuvarande lokalerna. I lika många år har butiken varit ett av Sparreholms dragplåster.

Maskincenter har varit till salu under en längre tid. I
själva verket är det tolv år sedan Carl-Gustaf bestämde sig för att försöka sälja.
- Några gånger har det varit på gång men oftast stupat på att bankerna inte har varit beredda att låna ut
pengar. Den här gången har affären gått i hamn och
det känns verkligen jättebra. Jag fyller snart 75, det
är dags att ta det lite lugnare, säger han.

Säljer nästan allt

- Jag startade företaget 1991 och flyttade in här två
år senare. Maskincenter har fått bredare och bredare
sortiment och numera säljer vi nästan allt, konstaterar Carl-Gustaf.
- När det gäller sortimentet siktar vi på att bli bäst på
det vi är bra på idag. Vi kommer att ta bort en del
gammalt och lägga till en del nytt. Jakt blir till exempel en ny del av sortimentet. Vi kommer att ha en del
Erfarenhet och kompetens
kringarrangemang också kopplat till det vi säljer. Vi
Det är en familj med bred erfarenhet och kompetens planerar redan för en hönsbytardag, berättar Henrik.
som tar över Maskincenter.
Carl-Gustaf kommer att jobbar kvar på Maskincenter
- Vi har drivit lantbruk och entreprenörfirma, jag har fram till sista juni. Sedan hägrar långresor med husockså erfarenhet av detaljhandelsbranschen och min bilen tillsammans med hustrun Tinna.
fru är agronom och kan det mesta om hästar, berättar - Jag har ett jordbruk som har varit försummat i 30 år
Henrik.
också att ta hand om, säger han och ler.
LENA WISTRAND

