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”Anders är kunnig och har 
varit mån om en bra relation. 
Han har hållit vad han lovat  
och levererat bra grejer.”
Lennart Johansson, Ture Johansson Såg
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Anders njuter av pensionärs-  
livet, men saknar mötena  
med människor 

På bara några kilometers avstånd från centrala 
Skellefteå, trivs Anders Lindroth och hustrun  
Cathrine med lediga – om än inte lata – dagar i  
huset och dess idylliska trädgård. För att inte tala 
om garaget, där Anders nu vårdar sin nygamla 
pärla: en blå Saab Sonett, årsmodell 1972.

Anders visar stolt upp sin raritet:
– 1976 stod jag i bilhallen och valde mellan en ny 

Saab 99 och en begagnad Sonett -74. Jag ångrar 
fortfarande att jag valde 99:an. Men till slut fick jag 
en ny chans att köpa en Sonett att putsa och meka 
med, och som jag tänker glida omkring med som 
en cafébil, som frugan kallar det.

Milen i bilen har blivit många under tjänsteåren.
– Familjen har avverkat en hel del bilar under 

åren… Jag har hellre kört bil än åkt flyg. Jag har 
besökt alla sågverk i Sverige och även i stort sett 
alla i Norge.

Ett särskilt minnesvärt besök var på sågen i 
Korpilombolo:

 – Jag skulle vara på plats och prata styrsystem. 
När jag kom dit var de som jag skulle träffa ute på 
lunch. Jag satt kvar i bilen och väntade, och plöts-
ligt kom brandbilar dit för att det hade börjat brinna 
i kontrollrummet. Så när jag åkte hem hade jag sålt 
nya styrsystem – det är min snabbaste affär…

Anders har haft en rad olika befattningar från när 
han började på K Lidström AB 1972, via ABB och 
fram tills han slutade på Valutec i fjol.

– Jag har haft bra arbetskompisar på alla ställen. 
Den som sticker ut är Kjell Lidström. En suverän 
karl med sin exceptionella kreativitet och innova-
tionsförmåga. Sedan har jag varit för rastlös för att 
vara på kontoret för länge. ”Lindroth blir odräglig 
om han är på kontoret mer än en vecka”, brukade 
arbetskompisarna säga med glimten i ögat.

Sedan han började på K Lidström AB 1972, fram 
tills han slutade på Valutec i fjol har han jobbat 
med Utecs, sedermera Valutecs, styrsystem.  
Under den perioden har han också upplevt en 
enorm teknisk utveckling:

– I dag är allt datoriserat och kunskapshöjningen 
på sågverken har varit stor under de senaste 25 
åren – numera är det högskoleingenjörer på de 
flesta befattningarna.

Och vad tycker han kännetecknar just Valutec?
– Proffsigt. Det är ordning och reda, kostnads-

kontroll utan gissanden och antaganden. Om något 
har blivit fel så åtgärdar man det för att det inte ska 
upprepas i nästa projekt, säger Anders, som då 
och då besöker sin gamla arbetsplats och även har 
fortsatt kontakt med flera av de tidigare kunderna.

Nyfiken på vad fler kunder säger om Anders?  
Läs mer på www.valutec.se 

Efter 40 år i branschen njuter Valutecs veteran Anders Lindroth, 64 år, av livet som pensionär.  
Anders, som gick i pension vid årsskiftet, blickar tillbaka med glädje: 
   – Jag har sett allt inom sågverksindustrin, från riktiga rishögar till fantastiskt fina 
anläggningar. Gemensamt för alla som jag har träffat är att de har varit glada och trevliga. 
På så sätt saknar jag mötena med människor och hetluften.
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