Norrtälje
Sättraby Verkstads AB arbetar
med tunnplåt och gör allt från
små plåtbitar till större stansade och bockade plåtkonstruktioner.
30–40 företag står på kundlistan.
Företaget har en ökande
förfrågan på uppdrag och
kommer därför att bygga ut
verkstadsdelen för att kunna
öka produktionen.
Sättraby Verkstads bildades 1970 av
bröderna Lars och Kjell Trolin och
sedan dess har företaget växt successivt.
– Vi arbetar mot alla branscher och
det är en styrka för oss, säger Fredrik
Trolin, platschef och son till grundaren
Kjell Trolin.

En specialist på
tunnplåt som expanderar
Fredrik började arbeta i företaget
1992 i produktionen. Han är självlärd
och har sprungit på verkstadsgolvet
sedan han var en liten knatte. 2001 tillträdde han som platschef, men jobbar
fortfarande i produktionen vid behov.
Sättraby Verkstads har haft många
olika kundgrupper under årens lopp.
Under 90-talet arbetade företaget mycket mot telekombranschen och på den
tiden arbetade man tvåskift för att även
kunna serva och vårda sina gamla kunder.
– Hade vi inte gjort det så kanske vi
inte hade funnits idag, säger Fredrik.

En stabil grund
Redan i början av 70-talet fick Sättraby
Verkstads fem fasta kunder som regelbundet anlitade dem och det innebar att
företaget fick en stabil grund att stå på.
Det var då, som nu, företag i Norrtälje,
Storstockholm och Uppsala.
Verksamheten gick bättre och bättre
och det innebar att företaget kunde investera i nya maskiner och anställa fler
folk.
Idag sysselsätts sex anställda i företaget.
Sättraby Verkstads arbetar med tunnplåt och har cirka 30–40 företag i kundstocken.
För att kunna serva ännu fler kunder

Åke Hedlund.

Fr.v. Kjell Trolin och Fredrik Trolin.
ska verkstadsdelen byggas ut med 150
kvadratmeter nästa år. Företaget kommer även att investera i en ny stansmaskin på 20 ton. Den kommer att arbeta i
plåt i storleken 1,25x2,5 meter.
– Vi har en ökande efterfrågan från
kunderna och utbyggandet av verkstaden innebär att vi kan öka produktionen.
Det kommer också troligen att bli nyanställningar, säger Fredrik.
Sättraby Verkstads arbetar med både
små och stora kunder och företagen

finns bland annat inom industrirening,
fordonsindustrin, livsmedelsindustrin,
kärnkraft med mera.
– En stor styrka för oss är vår personal, understryker Fredrik. De anställda
har ett personligt intresse i produktionen
och engagerar sig för att produkterna
ska lämna verkstan med en mycket bra
kvalitet. Dessutom kommer de anställda
med många kluriga lösningar för tillverkningen och det har inneburit bättre
och billigare detaljer för kunderna.

Mycket mer än en byggfirma
Det är nästan lättare att räkna
upp vad Vätö Byggare inte gör.
Ny- och tillbyggnader utgör
huvudverksamheten
men
företaget arbetar också med
så vitt skilda saker som snöröjning och dykuppdrag.
Benny Jonsson heter ägaren bakom
Vätö Byggare. I mitten av 60-talet utbildade han sig till timmerman med inriktning mot byggnadssnickare på Häggviks Yrkesskola i Sollentuna. Efter
avslutade studier blev det en hel del
jobb på olika byggen men lusten att starta eget blev till slut för stark. 1975 startade han Vätö Byggare och sju år senare ombildades företaget till aktiebolag.
Från början arbetade han ensam med
olika byggprojekt på Vätö dit han också
flyttade.

Bygger
villor/fritidshus
De första uppdragen var byggande av
permanentboende
men
därefter

Fr.v. Gustav Nilsson, Benny Jonsson, ägare och Jonas
Jonsson.
transporter och annat. Gjutningsarbeten
har vi också sysslat med, säger
Benny.

handlade det mest om fritidshus. Snart
anställde Benny sin första medarbetare.
Fritidshus har utgjort huvudverksamhet för Vätö Byggare men det har också
blivit en hel del tillbyggnader samt uppförande av friggebodar, ladugårdar och
ekonomibyggnader.
– Vi har gjort en del ute på öarna
och där krävs det ofta lite extra av oss
eftersom vi måste ta hänsyn till sjö-

Halkbekämpning
och trädgårdsmöbler
Listan kan göras lång över vad man gör
på Vätö Byggare. Företaget bygger
stenkistor och bryggor, monterar braskaminer, sjösätter båtar, utför snöröjning och halkbekämpning samt dykupp-

drag där man utför besiktningar med
kamera under vatten.
Dessutom tillverkar man trädgårdsmöbler som man säljer.
För tillfället arbetar två personer på
heltid och en på halvtid och kanske blir
det läge att nyanställa eftersom det finns
gott om arbete framöver.
– Många av husen på Vätö är mer än
30 år gamla och behöver snart renoveras, funderar Benny Jonsson.
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