FABRIK SATSADE
på fritidsstugor
För två år sedan lades produktionen om vid A G Anderssons Snickerifabrik i Utterbäck
och man började då inrikta sig på att tillverka fritidsstugor.
De s.k. Utterbäcksstugorna gör man på beställning och firmans ägare Sture Andersson ritar upp hur
de ska se ut och därefter snickrar han ihop dem tillsammans med sina två medhjälpare Göran Lundström och Stig Eriksson från Karlskoga.
Priset på fritidsstugor har på de två senaste åren stigit med 40 procent. Anledningen till det är att
priserna på sågat och hyvlat virke stigit så kraftigt under
densamma tidsperioden.

Den lilla snickerifabriken en idyll
som tillverkar idylliska fritidsstugor

Idyll i ordets rätta bemärkelse kan man tala om när man besöker A G Anderssons
snickerifabrik i Utterbäck. Det är en vacker tavla, de rödmålade fabriksbyggnaderna
och den lilla forsen som strömmar förbi alldeles utanför knuten.
Förr i tiden låg det en kvarn där snickerifabriken nu ligger och det var nuvarande
ägaren Sture Anderssons farfar som hade den. 1928 startade hans son Anders
Andersson snickerifabriken och han sysslade då med byggnadssnickeri. Sture
Andersson började hos fadern som 13-åring och tog över som 17-åring efter faderns död
1961.
Till att börja med var Sture själv men han ordnade snart så att han fick en till hjälp.
Man sysslade även då med byggnadssnickeri men för två år sedan lade man om
tillverkningen och började istället att inrikta sig på att göra fritidsstugor. Nu har
Utterbäcksstugan — en idyllisk halvtimmerstuga — blivit känd och Sture gör
tillsammans med sina båda anställda närmare 20 stugor om året
— Förutom tillverkningen av stugorna så har
vi även en del byggnadssnickerier kvar. Vi gör
bl. a dörrar~ skåp och trappor. vi har även gjort
butiksinredningar, säger Sture Anders-son.
Snickerifabriken i Utterbäck är uppdelad på två
byggnader. Den ena är av storleken 300 kvm
och den andra 150 kvm. I den större
byggnaden har man snickeriavdelningen och
där har man, bandsåg, justersåg, klyvsåg, fräs
och hyvelmaskin. I byggnaden om 150 kvm

står en kantmaskin och en kapbänk som båda
huvudsakligen används vid hustillverkningen.
Utterbäcksstugorna är halvtimmer- stugor och
virket till dem får man ifrån Mårdshyttan.
Fritidsstugorna gör man på beställning, man
har alltså inte något direkt standardmåt1~ utan
varje beställd stuga kan få sin speciella
konstruktion
.
—Ja, det är ju privatpersoner som ringer hit
och beställer och jag ritar då upp ett förslag

och ordnar alla papper som behövs. Från det
att någon bestämt sig för en stuga och tills den
är färdig tar ungefär tre månader. Det som tar
tid är att många har svårt att bestämma sig för
hur man vill att stugan ska se ut, berättar Sture
Andersson.
Fritidsstugor levererar man över ett ganska
stort område. Längsta leveransen norrut är till
Trysil I Norge söderut är det till Finspång.

Vad kostar då en Utterbäcksstuga? Ja, priset på
en komplett stuga från fabriken ligger på
ungefär 550 kr per kvm.
—Priset på stugorna har på de två senaste åren
gått upp med c a 40 procent och det som drivit
det priset i höjden är ju det stigande priset på
sågat och hyvlat vir ke.
—Det är förresten inte så konstigt att priset på
virke stigit så kraftigt de två senaste åren,
innan dess hade det bara gått upp med 20
procent på ett tiotal år.
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—Nu tror jag dock inte den här ökningen av
priset på virke kommer att fortsätta, det verkar
som om det skulle bli en uppbromsning där nu,
säger Sture Andersson.
Normalstorleken på stugorna ligger på ungefär
50 kvm. Man har dock gjort både betydligt
större och betydligt mindre saker.
—Det största vi hittills har gjort är en villa på
160 kvm och det minsta ett förråd av något
slag som var på 6 kvm. berättar Sture
Andersson.
Ett tag utnyttjade man vattenkraften i Imälven
som rinner förbi alldeles utanför stugknuten.
Ja det gjorde vi fram till 1966 och det fanns då
turbin och generator vid det lilla fallet här
utanför. Det var emellertid inte så lönsamt och
dessutom var det mycket jobb med det så
sedan 1966 har vi inte utnyttjat den möjlighet
till energi som finns i älven, berättar Sture
Andersson.

