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matade kammartorkar från Valutec i drift, 
investeringar i ledet att etablera Maa som ett 
sågverk med god kvalitet i alla led. Och det 
är så Anneli vill konkurrera med bjässarna; 
som det lokala alternativet som varken kom-
promissar med produkternas kvalitet eller 
med miljön.

– Många små sågverk har det tufft just nu 
och vi har svåra utmaningar varje dag. Men 
jag gillar det, vi har ständigt något att sträva 
efter och vi knyter våra nävar och kämpar.

Skyttedrottningen  
som blev 
sågverksdirektör

Annelis pappa grundande sågverket 1951 
och det var egentligen aldrig något snack om 
vad Anneli skulle göra när hon blev stor. 

– Jag brukar säga att jag föddes i en spån-
hög. Det var naturligt för mig att ta vid då 
pappa slutade, berättar hon.

1990 började hon på sågverket, men  ar  - 
betade inledningsvis bara halvtid. Fot boll en, 
både med klubblaget Öxabäck och  i lands-
laget, tog mycket tid. Än mer blev det då hon 
testade proffslivet i japanska Shimizu FC. 

Vann Diamantbollen
Höjdpunkten i karriären kom 1992, då hon 
vann den allsvenska skytteligan och därefter 
belönades med Diamantbollen, utmärkelsen 
som ”årets främsta kvinnliga fotbollsspelare”. 
De efterföljande två säsongerna vann hon 
skytteligan igen. 

– I dag har jag ingen större kontakt med 
fotbollen. Jag bor i Falkenberg och ser en 
och annan match, både med herrarna och 
damerna, men det är allt.

Maa Såg står tveklöst i Annelis fulla fokus, 
och det handlar i grunden om ett genuint 
familjeföretag. Anneli har både en bror och 
en kusin bland sina närmaste anställda och 
de kallar sig stolt ”bygdens sågverk”. 

– Den lokala förankringen är stark, till 
 exempel hämtar vi 90 procent av råvaran 
inom tre mil från sågverket. 

Satsar på miljön
På Maa produceras årligen 50 000 kubik-
meter, omsättningen är 115 miljoner kronor 

och här jobbar 15 anställda och 10 entrepre-
nörer. Hälften av produktionsvolymen 
skickas på export via hamnarna i Varberg 
och Falkenberg, hälften säljs på hemma-
marknaden. Företaget satsar målmedvetet 
på miljöprofilen, något som underlättas av 
de korta transporterna. Tack vare att flera 
av Maas leverantörer valt att miljöcertifiera 
sina fastigheter erbjuder dessutom sågverket 
PEFC- och/eller FSC-certifierat virke.

Under december tar Maa Såg två E-vagns-

Anneli Andelén bytte fotboll mot trä och i dag är den forna anfallaren 
vd för Maa Såg, strax utanför Ullared.

– Det finns många likheter med sporten. Det handlar om att bygga 
lag, skapa samspel och att sträva mot gemensamma mål, berättar hon. 


