
 

Nysatsning i Jäderfors – Chatrine har öppnat en 
butik 
27 oktober 2022 19:00 
Chatrine Södergren, 58 år, har öppnat Cattas shop i Jäderfors. Här får hon utlopp 
för sin kreativitet. Hon syr kläder och säljer även tyger. 
– Jag brinner för det här, tycker om att skapa med händerna. 

Text: Catharina Hugosson 

 

I början var det tänkt att hon bara skulle ha en webbshop på nätet, den öppnades i 
november 2020. Men sedan i augusti har Chatrine även en lagerbutik i en friggebod 
hemma på gården. 

– Nu kan de komma och känna på kläder och tyger, säger Chatrine Södergren, 
 



 

På ett högt bord inne i den nya friggeboden ligger ett randigt tyg. Chatrine ska göra 
ändringar på en kjol åt en kund. 

– Jag brinner för det här, tycker om att skapa med händerna, säger hon. 

Chatrine har sytt sedan barnsben och fick då mycket inspiration från sin mormor som 
sydde. Under åren har Chatrine gått kvällskurser i både sömnad och vävning. Den första 
egna symaskinen fick hon av sin mamma och pappa under högstadiet. 
 

– Jag har alltid tyckt om att sy och älskade syslöjden i skolan. 



 

I boden hänger plaggen i rader på stänger intill väggarna. Hon har också andra produkter 
som väskor, hattar och mössor med mera. 

– Jag försöker ta tillvara på allt, även stuvbitarna som blir. Det kan bli pads eller 
kaffefilter till exempel. 
 



 

Hon syr det mesta. Förutom de ekologiska tygerna som hon säljer finns det kläder i 
varierande storlekar, från små prematura kläder, som tidigt födda barn kan ha på sig, till 
vuxenkläder. 

– Jag tycker om att skapa med färgsättningar och se det växa fram. 

20-25 timmar i veckan lägger Chatrine ned på sin firma. Hon arbetar även heltid som 
utredare på en statlig myndighet. Men för att få mer tid att sy har hon tagit ut semester 
på måndagarna fram till årsskiftet. 

– Min ambition är att jag ska kunna gå i pension lite tidigare. 
 



 

Det är inte första gången som Chatrine har en firma. Redan för trettio år sedan hade hon 
en verksamhet. Även då sålde hon hemmasydda barnkläder och hemslöjd. 

– Jag höll till på Handelsgården i Sandviken och sedan öppnade jag i Galaxen 
tillsammans med en kollega. Blårutan rutan hette den. 
 

 



Hon behöver inte någon tv egentligen för hon syr hellre på symaskinerna än tittar på den. 

– "Nu hittade jag dig!" säger barnbarnen när de kommer ned i källaren där jag sitter och 
syr. 

Det var också barnbarnen som var lite av ett startskott till att starta en firma igen. 

– Det var min make Ola som sa "Du kan inte bara sy till barnbarnen. Du kanske ska sälja 
kläder igen". Det var då tanken kom och jag bestämde mig för att sälja på nätet i en 
webbshop. 
 

 

När hon syr blir hon lugn och avkopplad. 

– Jag har inget annat ljud på eller så– bara ljudet av symaskinen. Jag varvar ned när jag 
syr, 

Just nu kommer symaskinen att gå varm. Det är inte bara till shopen som det sys utan 
även till alla marknader som står på tur. 

– Jag ska stå i Högbo i år igen, det var så trevligt förra året, Då frågade folk efter dreglisar 
och fodrade mössor så det ska jag fixa. Har kunden en idé så fixar jag det. Envis är jag 
och klurar tills det löst sig. 
 



 

 


