FRITIDSHUS ETT KOMPLEMENT TILL
INREDNINGSSNICKERIER
KARLSKOGA.
Fritidshus och inredningssnickerier bör vara
produkter som kompletterar varandra, anser
fabrikör Sture Andersson, A G Anderssons
Snickerifabrik i Utterbäck. Han började tillverka.
fritidshus av halvtimmer för några månader sedan i
monteringsfärdiga “byggsatser” och ser nu med
spänning fram mot våren, som är högsäsong för
sommarstugeanskaffning.
Jag har varit med lite förut och monterat sådana här
fritidshus i “paket” och det var då jag kom på Idén
att själva börja tillverka liknande hus, säger Sture
Andersson.

ALLMOGESTIL
Han ser än så länge fritidshusen bara som ett
komplement till snickerifabrikens egentliga arbeten,
inredningssnickerier, men tror att marknaden för
fritidsstugor i allmogestil växer. Dessutom hoppas
han förstås på kommunens planer på större
områden speciellt för fritidsbebyggelse. Än så länge
är det ju ganska svårt att komma över fritidstomter i
karlskogatrakten.
Ritningarna har Sture Andersson gjort själv, och det
finns flera alternativ att välja på, gäststugor,
jaktstugor, sportstugor och garage.
Meningen är väl först och främst, säger Sture
Andersson att vi ska göra byggsatserna, så att de
som vill sedan själva får montera upp stugorna.
Vi utför dock monteringar också, på plintar.
Dessutom har kunderna möjlighet att få
byggsatserna gjorda efter egna önskemål.

Grundmodellen är så pass ren att det går att variera
den ganska mycket.

INTE RÄTTA SÄSONGEN
Snickerifabriken sysselsätter normalt fyra man, men
just nu är det bara Sture Andersson själv och Göran
Lundström som arbetar där. För fritidsstugorna är
det som sagt inte rätta säsongen än, men många har
varit och tittat på modellen han ställt upp ute på
tomten, och varit positivt inställda till idén.
Än så länge betraktar jag stugorna bara som ett
experiment, säger han. Jag anser inte produktionen
är igång förrän åtminstone tio stugor har tillverkats.
De andra jobben i snickerifabriken räknar Sture
Andersson som rent hantverk, men fritidsstugorna
däremot är “gränsfall”. Avsikten är ju att få igång
en industriell produktion av dem.

MÅTTBESTÄLLD INREDNING
Folk har ganska bestämda åsikter Idag om hur deras
fritidshus ska se ut, och därför tycker vi att vi har
ganska stora möjligheter att tillfredsställa deras
önskemål, säger Sture Andersson. — Dels har de nu
möjlighet att själva komma med önskemål om hur
fritidshuset ska se ut, och sen kan de alltså
måttbeställa inredning, bord och bänkar, så allt blir
stilenligt.

Än så länge betraktar jag fritidsstugorna
bara som ett komplement till våra
Inredningssnickerier, men jag tror det är en
bra marknad att satsa på, säger fabrikör
Sture Andersson, Till våren räknar han med
att få se resultatet av satsningen.
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