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På grund av problem med tryckningen i natt är distributionen av morgontidningarna försenad.
Utdelningen pågår fortfarande.
Han har många järn i elden

Årets företagare Peter Holmer är tredje generationens järnhandlare i Perstorp.
Hans farfar startade rörelsen på 1920-talet. Foto: NIKLAS GUSTAVSSON
PERSTORP. Sedan 1920-talet har
Peter Holmers familj varit järnhandlare i Perstorp.
I år har han blivit utsedd till Årets företagare av
kommunledningen.
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Han har många järn i elden
Sedan 1920-talet har Peter Holmers familj varit järnhandlare i Perstorp. I år har han blivit utsedd till Årets företagare
av kommunledningen.
16/03-2006 04:00

Här finns mycket i gömmorna.

Årets företagare Peter Holmer är tredje generationens järnhandlare i Perstorp. Hans farfar startade rörelsen på 1920talet. FOTO: NIKLAS GUSTAVSSON
PERSTORP.Utmärkelsen till Årets företagare i Perstorp har under många år delats ut vid köpmännens Vårfest på torget
i maj. Men i år kommer den istället att delas ut vid Näringslivsmässan i Folkets Park den 22-23 april.
Årets pristagare är järnhandlare i tredje generationen med en affär där man fortfarande kan köpa skruvar styckevis
samtidigt som han genom Internet kontaktas av folk från hela Sverige.
-Det hände faktiskt för ett par veckor sedan. En dam ringde mig och frågade om jag hade en nagelbandstång. Det
hade jag inte men jag kontaktade min leverantör och fick fram en bild på det som vi trodde att hon menade. Jag
mejlade bilden till henne och fick besked att hon ville ha den. Jag frågade om jag skulle meddela när den kommit så
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att hon kunde komma och hämta den. Då visade det sig att hon satt i Luleå och hade hittat oss på nätet, berättar
Peter Holmer.

Sedan hans farfar startade järnhandeln på 1920-talet har mycket förändrats bland annat när det gäller sortimentet och
i dag finns det inte många järnhandlare av samma kaliber kvar i Sverige.
-Jag har varit i kontakt med vår branschorganisation och enligt den är vi inte mer än cirka 300 stycken, säger Peter
Holmer.
-De övriga har inte klarat konkurrensen från de stora affärscentrumen. Detta är också en av anledningarna till att vi nu
gått samman 130 stycken för att kunna göra gemensamma upphandlingar och samordna marknadsföringen.
Trots denna utveckling går det fortfarande att komma in till Peter Holmer med en konstig skruv och köpa en mutter till
denna. Riktigt vad som finns i gömmorna i alla lådor i den gamla ”järnhandlarväggen” på lagret vet han nog inte men
allt som finns i affären finns redovisat på hemsidan.
I ett 134 sidor långt PDF-dokument finns bland annat 14 sorters handskar, 38 olika hålsågar, nackvärmare och
mössor. Arbetskläder är för övrigt det som säljer mest i affären i dag. Det är också en av de saker som Peter Holmer
servar Perstorps industriföretag med.
-Istället för att de ska ha en person som sköter deras lager av förbrukningsvaror, en person som ska åka hit och
handla när det tar slut, sköter jag det helt. Jag stänger affären hela onsdagseftermiddagen och laddar bilen med grejor
som kan tänkas behövas och sedan kör jag runt. Det gör både deras och min lagerhållning mer effektiv och har
fungerat väldigt bra.
Utmärkelsen som Årets företagare tycker Peter Holmer är mycket smickrande och han kommer naturligtvis att vara på
plats vid Näringslivsmässan för att ta emot priset även om han inte tänkt vara med på mässan i år.
Kristina Lindquist
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