När idén om fritidsstugan kläcktes, så trodde jag inte att tillverkningen skulle bli av den här omfattningen säger Sture
Andersson. Det var menat som någonting vid sidan om. Idag är den vår huvudprodukt.

Det hade han aldrig trott om sin idé

Karlskogasnickeri fick uppsving med fritidsstuga Det är närmare två år sedan som A.G. Anderssons
Snickerier i Utterbäck, Karlskoga, fick idén till
Utterbäcksstugan. Då hade Sture Andersson en
anställd på snickarverkstaden, idag är det fyra som
jobbar med fritidsstugan i haivtimmer.
Var fjortonde dag räknar man med att leverera en
ny. Och Sture Andersson hade visserligen
förhoppningar om sin idé. Men han kunde inte tro
att det som var tänkt som en grej vid sidan om det
traditionella, skulle bli huvudprodukten i
snickeriverkstaden. I dag har stugan slagit ut
köksinredningarna.
De går naturligtvis fortfarande, säger Sture
Andersson, men fritidsstugorna är det som
dominerar idag. Vi har tvingats utöka verkstaden vi
hade. En ladugård som stått oanvänd 1 många år
har givit några kvadratmeter extra, och de går åt.
ATT RÄKNA MED
Människors fritid är väl något som vi normalt kan
anse vara något att räkna med 1 framtiden, säger
Sture Andersson vidare. Utvecklingen pekar på det,
därför att arbetstiden blir kortare och folk får större
möjligheter att skaffa sig fritidshus. Konjunkturerna
börjar peka uppåt igen och det noteras med nöje för
alla givetvis. Inte minst Inom den här branschen.

Och vänder Inte alltsammans på sig, så ser jag
mycket ljust på framtiden.
Vi har ittökat personalen. När jag började med
Utterbäcksstugan, så var vi två som jobbade, idag är
vi fyra. Det betyder mera kontorsjobb också med
den här utvecklingen, så jag hamnar mera och mera
vid skrivbordet. Det är ingen olägenhet i och för
sig, för jag har läst företagsekonomi av rent
intresse, men jag vill inte helt lämna spik och
hammare.
INGEN MASSPRODUKTION
Huruvida vi kommer att utöka ytterligare här,
kanjag inte säga idag. Vi strävar inte efter att göra
massproduktion, utan vi satsar på en jämn lugn
tillverkning. Vi strävar också efter att hålla
priserna.
Vi gör stugorna helt färdiga för leverans. Vi
ombesörjer också uppsättningen om köparen så
önskar. Den brukar ta ett par dagar. Inredningen
beräknas ta fjorton dagar. Det handlar då om
elektricitet, bl a, men också inredningen i köket och
toalettrum och vad som man vill kosta på.
Den som själv vill sätta upp det behöver inte vara
utbildad snickare. Lite hum om hur det går till bör
man ha, och lite längre tid bör man då räkna med att
det tar kanske. För den som har snickrandet som

hobby, passar det utmärkt att ta sig an stugans
stomme.
ÖVER KOMMUNGRÄNSEN
Försäljningen sträcker sig utanför kommunens
gränser. Det säljs en hel del på Närke. Några
levereras till Sälen och just nu är det högsäsong.
Midsommar och semester i sikte betyder att man
har tid att ägna sig åt, att sätta upp fritidshuset.
Huset finns i olika variationer. Den som verkar vara
snittet för vad man idag vill ha, ha en bostadsyta på

58 kvm och hela ytan är 70. Den kostar cirka 25
000 kronor och har tre sov~ rum kök och storstuga.
Roger Karlsson är den senaste anställde vid A.G.
Anderssons Snickerier. Tack vare Utterbäcksstugan
så fick han jobb direkt efter Yrkesskolan.
SAGOLIK TUR
Det kändes skönt, säger han. Det går just nu så
många snickare utan arbete, att man tycker att mah
haft en sagolik tur som fått ett som man trivs med.

A.G. Anderssons Snickerifabrik
har gått i arv i generationer.
Redan på farfars tid så fanns
A.G. Anderssons Snickerier.
A. G. Anderssons snickerier är
från farfa rs tid. Fabriken har
gått i generationer
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