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SURTE. Att starta eget 
innebär för många 
långa arbetsdagar och 
ytterst lite tid till familj 
och fritid. 

Inte för Sandra 
Västanpihl och hennes 
man. 

När de fick sitt första 
barn för ett halvår 
sedan fanns det plöts-
ligt tid att förverkliga 
drömmen om ett eget 
företag, och ägna sig åt 
ett personligt intresse 
på kuppen.

– En vän sa till oss 
att det är många som 
talar om att starta eget 
men få gör det. Det fick 
oss att våga ta steget, 
berättar Sandra.

I juni registrerade Sandra, 
31, och Andreas Västanpihl, 
32, sitt företag Västanpihls 
broderi. Paret erbjuder per-
sonliga broderier på handdu-
kar, lakan och andra textilier.

– Från början tänkte vi att 
det skulle bli bra doppresen-
ter, att ge ett barnlakan eller 
snuttefilt med barnets namn 
broderat, säger Sandra. Men 
det vi har sålt mest av hittills 
är handdukar till äldre barn.

Idén fick Sandra då den 
nyfödde sonen Linus över-
östes av presenter i form av 
gulliga kläder som han hann 
använda en gång och sedan 
hade han i stort sett växt ur 
dem. Det var synd att inte 
kunna använda de fina pre-
senterna mer.

– Men ett lakan eller en 
handduk kan man använda 
åtminstone en något längre 
tid och känns som en jättebra 

present, säger Sandra.
 Västanpihl erbjuder inte 

bara broderier till privatper-
soner utan är också beredda 

att ta emot beställ-
ningar från företag 
som vill ha loggor 
och namn på arbets-
kläder. 

– Andra brode-
riföretag har bara 
stora upplagor, men 
vi kan erbjuda en 
mindre upplaga till 
små företag.

Syateljén har fått 
plats i ett litet rum på över-
våningen i huset i Surte. När 
Linus sover har Sandra tid 
att fixa med beställningarna. 
Hon är föräldraledig från sitt 
jobb som slöjdlärare på Kyrk-

byskolan och det har varit en 
stor omställning att gå från 
heltidsarbetande till att inte 
ha något att göra på dagarna.  
Företaget har därför varit ett 
sätt att bota tristessen när 
lillkillen sover middag.

157 nyföretagare
– Jag har haft en lugn mam-
maladighet, att fika med 
andra mammor ger social 
stimulans men jag behöver 
mer. Jag ska börja jobba i 
januari igen och det är tänkt 
att företaget bara ska skötas 
på fritiden.

Förra året startades 157 

nya företag i Ale kommun. 
Sett till antalet invånare i 
kommunen är det en siffra 
som ligger nästan i pari-
tet med medeltalet för hela 
landet. I Ale startades 9,0 nya 
företag per 1000 invånare, i 
hela landet startades 9,4. För 
Sandra och Andreas låg det 
nära till hands att ge sig in i 
sömnadsbranschen eftersom 
Sandra är slöjdlärare.

Dyrgrip
– Den dyra symaskinen hade 
jag förmodligen velat ha även 
om vi inte startat företaget, 
men den kostade alldeles för 
mycket för att köpa privat, 
berättar hon.

Hennes råd till andra som 
funderar på att starta eget är 
att våga göra det.

– Eftersom vi fortsätter att 
jobba heltid och kan sköta 
företaget på fritiden så är 
förlusten inte så stor om det 
inte skulle gå vägen. Det har 
helt klart varit värt besväret 

oavsett hur det går.
Det finns starta eget-

kurser på Arbetsförmed-
lingen men det är inget som 
Västanpihls har varit intres-
serade av.

– Det finns jättemycket 
information på Skatteverkets 
hemsida och där har vi läst in 
oss.

Efter bara några månader 
i branschen är det svårt att 
avgöra hur det kommer att 
gå. Men än så länge går det 
som paret tänkt.

Låga förväntningar
– Vi har haft mycket låga för-
väntningar och de kommer vi 
att uppfylla. Jag jobbar varje 
dag med företaget men just 
nu är det marknadsföringen 
som tar mest tid.

Själva broderingen är inte 
speciellt krävande. Sandra 
gör en bild i datorn som hon 
för över via ett USB-minne 
till en extraordinär symaskin 
som i stort sett sköter sig 
själv.

– Det enda jag behöver 
göra är egentligen bara att 
byta tråd och trycka på start, 
berättar Sandra.

Vilket är ditt favoritmo-
tiv?

– Oj, jag tycker att de finns 
många som är jättesöta. Alla 
som jag har lagt ut på hemsi-
dan är mina favoriter.

Hur många broderade 
saker har Linus?

– Han har faktiskt bara 
en snuttefilt. Allt annat jag 
sytt med hans namn har jag 
som visningsexemplar. Men 
om vi inte får sålt lagret med 
lakan så kommer han få sova 
i spjälsäng i många år.

Fotnot: Källa: Institutet för 
tillväxtpolitiska studier (ITPS)
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Intresset för sömnad blev business för Sandra Västanpihl

Nu kan ni boka
klipptider och 
skönhetsbehandlingar
på internet!

Kom in till oss 
för lösenord till 
bokningssidan.

Nyhet

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 

Vill du bo nära himlen och mitt i naturen, men samtidigt 
ha närheten till lokala centrum och stan är Kryddhyllan ett 
område för dig. Här bygger vi 10 hus på ca 125 kvm med 
friköpt tomt. Vi skyltar från korsningen Gårdstensvägen/
Gårdstensliden. Vi bjuder på kaffe och bulle. Välkomna!

För mer information kontakta Lotta G Malmberg,
tel  eller .

Efter flera års tankar på att starta eget fick Sandra Västanpihl och hennes man både 
idén och tiden när sonen Linus föddes i våras. Marknadsföring och beställningar sker 
via hemsidan.


