Lördagen den 25 september 1971

Fritidshus blir framtidsmelodin

Tredje generationen i snickarsläkt
Driver idyllisk fabrik i Utterbäck

Från trädgårdsmöbler till fritidshus —
det är utvecklingen i ett nötskal för A.G.
Anderssons Snickerifabrik i Utterbäck,
nio kilometer utanför Karlskoga.
Fabriken grundades 1928 av A.G.
Andersson, men egentligen har här varit
bysnickeri sedan urminnes tider. Farfar,
Anders Karlsson, mest kallad Filemon,
hade först Utterbäcks kvarn, och den
drev man vid sidan om ända fram till
1947. i dag är det Sture Andersson,
representant för tredje generationen i
snickarsläkten, som sköter företaget.

En anställd har firman och Sture Andersson räknar
med att ha arbete för närmaste framtiden. Helt klart
är det för hösten, och efter hand hoppas man att
jobb kommer in, så det täcker upp även vintertid.
Ordertillgången är rätt god, och man hoppas mycket
på den nyligen startade tillverkning. en av
fritidshus.
Fritiden kommer alltmera i rampljuset, säger Sture
Andersson, och människor fordrar alltmera av den.
Fritidsstugan är ingen lyx i dag, de allra flesta har
möjligheter att köpa sig tak över huvudet för lediga
veckoslut och semestrar.
Idén om att bygga stugor för småningom blev det
allvar av. Vi gör antingen huset helt färdigt med
inredning och allt, eller också står vi för stommen
och då kan köparen själv få till det som han vill.
Många har snickrandet som hobby och kan tycka att
det är roligt att åstadkomma resten själv. Vi gör

stugorna efter beställning och storleken har den
som vill möjlighet att bestämma själv. framhåller
Sture Andersson.
Det står en så kallad gäststuga färdiggjord på
gården. Den mäter 12plus 5 kvm och kostar
komplett och monterad 6750. Vill man bara ha
stommen och inreda den som man tycker själv, så
blir det betydligt billigare. Något över tre
tusenlappar betalar man då.
Utvecklingen har alltså gått framåt en hel del. I all
anspråkslöshet startade A.G. Andersson på sin tid
tillverkningen av trädgårdsmöbler. Så småningom
blev det allt mera omfattande, och man har haft
inredningar för kök och butiker som specialitéer.
Under årens lopp har man haft flera anställda, max
har det varit fyra. Då är det dock trångt om
utrymmet på fabriken. I dag är det två som har hand
om tillverkningen av snickeriarbeten.

Vi har svängrum och det är rätt skönt, tycker Sture
Andersson. Som är nöjd med att finnas så här lite
vid sidan om allfarvägen. Utterbäck är en idyll lite
för sig. Det var rushigare förr här, på farfars tid. Då
fanns gruvindustri och hantverk av olika slag. I dag
ligger det mesta nere. Ja, till granne har man förstås
Utterbäcks såg och där är driften i full gång.
Fabrikslokalerna har åtskilliga år på nacken. Många
vindar har blåst sedan man började med snickerier
på allvar här. Det finns i dag inga maskiner kvar
från den första tiden. Man har ständigt förnyat
inventarierna.

SIV GRIP

Om fritidshusen slår på marknaden, finns det
naturligtvis möjligheter att man utvidgar personal
styrkan återigen. Det får dock framtiden utvisa.
Göran Lundström heter han som står vid Sture
Anderssons sida i dag. Han bor i Karlskoga och
reser i motsats till många andra från centrum och ut
i ytterort. Men det trivs han med. Miljön är
avstressande, även om det brådskar med jobbet
ibland. Det är idyll över det hela.

