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Ingrid Andersson som driver företa-
get lägger ned hela sin själ i Sörbyns 
tenntråd. Hon skrattar lite förläget när 
hon får frågan vad hon gör på sin le-
diga tid. 

– Ja, vad ska man säga. Jag promene-
rar. Men det blir inte särskilt många 
hellediga dagar, säger hon. 

Maken Mats nickar instämmande. 
– Men jag upplever ändå en stor fri-

het trots att jag kanske arbetar mer än 
jag gjort någonsin tidigare, säger hon. 

Sörbyns tenntråd har precis flyttad 
in i nya lokaler. Ingrid Andersson 
köpte byns nedlagda dagis och loka-
len har nyligen tagits i bruk. I ett av 
rummen är små löpande band-lik-
nande maskiner i miniatyr monterade 
på bänkskivor. Utan att skämta till det 
allt för mycket kan man säga att det är 

runt dessa som allt snurrar. 
Det är där som tenn-, koppar- och 

silvertråden tillverkas.
– Det här är kärnan. Vi har fått myck-

et beröm för den tråd som vi gör och 
det kan vi göra mycket tack vare dessa 
maskiner, säger hon. 

Värdefull uppfinnare
Mats Andersson arbetar som lastbils-
chaufför men han skulle också kunna 
sätta titeln uppfinnare på visitkortet. 
Under 90-talet uppfann han och ar-
betskompisen Rolf Tallus en hjulmut-
tersäkring till lastbilar. 

Han har konstruerat de snillrika ma-
skiner som används för att framställa 
spunnen tenntråd. 

– Det är väl inte så märkvärdigt i 
sig men det svåra är väl att få tråden 
jämn och mjuk men ändå tät. Det är 
där utmaningen ligger, säger Mats 
blygsamt. 

Uppenbarligen har man lyckats för 
utan nämnvärd marknadsföring har 
deras tråd blivit hett eftertraktad. Ing-
rid Andersson spinner även trådare 
i renaste guld. Hon blev kontaktad 

av Karolinska sjukhuset som la en 
beställning på slät tråd – i 24 karats 
guld. 

– Först trodde jag att någon drev 
med mig men sedan förklarade han 
som ringde att tråden skulle opereras 
in hos en cancersjuk som någon slags 
markör. Därför var det viktigt att det 
var 24 karat, säger hon och skrattar. 

De nya och fina lokalerna öppnar 
nya möjligheter för henne. Hon håller 
idag kurser där hon delar med sig av 
de kunskaper som hon tillskansat sig 
under sina 25 år som slöjdare. I dag är 
dessutom äldsta dottern Elin anställd 
och familjen Andersson ler lite hem-
lighetsfullt när framtiden kommer på 
tal. 

Planer på utbyggnad
Den del av fastigheten som tagit i bruk 
har precis renoverats medan den an-
dra halvan står outnyttjad. Men går 
allt enligt planerna kommer det inom 
en snar framtid att vara full verksam-
het i hela huset. 

– Vi vill inte säga exakt vad men vi 
har en del planer. Det kan bli så att 

även Mats börjar arbeta med det här 
på heltid, säger hon. 

Tillverkningen av den tråd som se-
dan ska användas i broderier är gi-
vetvis företagets huvudsakliga verk-
samhet. Men Ingrid Andersson köper 
även in hantverk från andra slöjdare, 
hantverk som hon sedan säljer vida-
re. 

– Det är rätt stor efterfrågan i Frank-
rike men vi säljer även till Holland 
och Danmark. Då handlar det i första 
hand om färdiga produkter, berättar 
hon. 

Det som började som en hobby för 
25 år sedan har alltså blivit hennes le-
vebröd idag. Livet som tidningsbud är 
ett minne blott och hon säger själv att 
hon stortrivs. 

– Jag arbetar nog mer än någonsin 
men på något sätt upplever jag det 
inte alls som betungande. Det har väl 
med trivsel att göra. Det var också ett 
lyft att få flytta in i nya lokaler och få 
ut verksamheten från huset. 
Hur stor marknadsandel har du?

– Det är  nästan omöjligt att ha nå-
gon uppfattning om det. Jag har i alla 
fall fullt upp och än så länge har jag 
inte märkt av någon lågkonjuktur. 
Kan du bli störst inom ditt område?

– Jag vet i alla fall att det går att växa 
men det får aldrig ske på bekostnad 
av kvaliteten. Det jag ser är att jag får 
fler och fler kunder och då får man 
vara nöjd. 

JOAKIM NORDLUND

Hobbyn blev ett företag

Det som började som en rogivande hobby har nu utvecklats till ett helt företag. 
Ett företag med planer att växa. 
– Går allt som vi hoppas kommer vi att nyttja alla 180 kvadraten rätt snart, 

säger Ingrid Andersson.

fakta  Ingrid Andersson
Ålder: 44
Familj: Maken Mats och 
barnen Elin, 20 och Sofia, 
17. 
Företag: Sörbyns tenn-
tråd
Bransch: Hantverk och 
slöjd. 
Antal anställda: Ingrid ar-
betar i företaget tillsam-
mans med dottern Elin.  
Lokaler: Har precis köpt 
och flyttat in i en  fastig-
het på 180 kvadratmeter. 

Omsättning: Cirka 1 
miljon (2007). 
En ledig dag gör jag föl-
jande: En helt ledig dag är 
nog kanske svårt att hitta 
(skratt). 
Äter helst: Husmanskost. 
Dricker helst: Nja, det vet 
jag inte. Mjölk eller saft 
(skratt).
Vad gör du om fem år: 
Då håller jag förmodligen 
på med det här. I alla fall 
hoppas jag det.

tENNtrÅD, koppartråd och silvertråd blir vacker slöjd i Sörbyn. Och efterfrågan är stor.

HOBByN har 
växt succesivt 
och kom-
mer enligt 
planerna snart 
att bli ännu 
större för 
Ingrid Anders-
son.
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Galärengruppen med kontor i Stockholm och Luleå är en koncern med inriktning 

på fastighetsområdet. Vår balansomslutning uppgår till ca 625 miljoner kronor. 

Galären i Luleå är specialiserad på förädling av kommersiella lokaler,

bostäder och samhällsbyggnad. Galären förvaltar för närvarande

ca 140.000 kvm lokaler och 350 bostäder i den förnyade staden Luleå.

0920-23 51 51  www.galaren.se

Kontor
för stora 
och små.
Galären erbjuder citynära kontor för företag som 

behöver mycket eller litet att växa i. 

Vi har både nyproducerade och nyrenoverade 

lokaler.  Alltid med genomtänkta planlösningar för 

att du ska få ut mesta möjliga av varje kvadratmeter. 

till trivsel på jobbet. 

Håller du på att växa ur ditt nuvarande kontor? 

Behöver du en lite mindre men mer praktisk 

arbetsplats? 

Kontakta oss på 0920-23 51 53 så berättar 

vi om vårt utbud i både stort och smått.

vin
te

r.  fo
to

 S
u

san
n

e W
alströ

m
/Jo

h
n

ér.


