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PERSONLIGT

Man 
ska vara 
påhittig, 
gå på 
känsla 
och testa 
sig fram.

Sanna Fredriksson

Sanna Fredriksson  

Sanna Fredriksson bor i Västra Örträsk sedan fyra år tillbaka och kommer efter en lång karriär inom mat- och restaurangbranschen nu sedan en dryg månad tillbaka att driva Restaurang Pärlan i Örträsk i vilket hon ser stor utveckling-
spotential.   Foto: GUNNAR ERIKSSON

Ålder: 31 år.
Bor: Västra Örträsk.
Ursprung: Umeå.
Familj: Sambo och två barn.
Aktuell: Sedan 1 juni driver hon Restaurang 

Pärlan i Örträsk.
Favoritmat: Klassisk svensk husmanskost. 
Jag föredrar ofta bruna bönor och fläsk före 
oxfilé.
Det bästa med Örträskbygden: Närheten 

till naturen och lugnet.
Fritidsintressen: Naturen och att pyssla i 
trädgården.
Det vet folk inte om mig: Jag har inga hem-
ligheter men vill helst vara bäst på det jag gör.

Stolt över: Att jag kommit en bra bit och nu 
startat min andra restaurang.
Blir glad av: Min familj och att få laga mat till 
glada och nöjda gäster.
Motto: Jag ser inga hinder, bara möjligheter.

ÖRTRÄSK. Via sina föräldrar fick 
hon tidigt insyn i matlagning och 
restaurangbranschen och på den 
vägen är det för Sanna Fredriksson 
som sedan 1 juni driver Restaurang 
Pärlan i Örträsk. 
– Det är lyxigt med en restaurang 
på en så liten ort som Örträsk, 
tycker Sanna.

Sanna Fredriksson växte upp i Umeå.
– Jag började tidigt vara i köket med 

mamma, hon var suverän på att låta oss 
barn vara med och fick mig att tycka 
att det var spännande och jätteroligt, 
berättar Sanna och trycker extra på att 
det ska vara roligt:

– Man ska vara påhittig, gå på käns-
la och testa sig fram, säger Sanna 
som tyckte det var hur skoj som helst 
när ämnet hemkunskap dök upp på 
skolschemat i årskurs sju:

– Det var utan snack mitt klart bästa 
skolämne där vi på Bräntbergsskolan 
hade en äldre dam som mycket bra 
hemkunskapslärare.

När det var dags att söka till gym-

Sanna ny på Pärlan i Örträsk
nasiet var det rätt givet att hon skulle 
gå hotell- och restaurang-utbildning.

– Sommaren före gymnasiestarten 
fick jag jobb på Rex i Umeå och älskade 
yrket från allra första stund. När jag 
sen på hösten satte mig i skolbänken 
insåg jag att det var långt mellan teori 
och praktik varför jag slutade skolan 
efter några månader då jag fått förlängt 
jobb på Rex.

Det fanns väl någon Sannatanke att 
börja om skolan hösten därpå, men…

– Rex blev min ingång till branschen 
där jag fick lära mig mycket gällande 
både kökstjänst och servering, menar 
Sanna som hade kökstjänst och serve-
rade.

– Det är så det fungerar, man jobbar 
sig upp.

Har du någon gång ångrat att du inte 
gick gymnasiet?

– Nej, men visst vet jag det är en oer-
hört lång väg för mig om jag får för mig 
att göra något helt annat.

Sanna jobbade även på Åhlénscafét, 
fick 2009 sin första fasta anställning 
när All Stars skulle etableras i Umeå.

– Jag jobbade där ett år innan jag 
ville prova mina vingar någon annan-
stans.

Det blev flytt till Stockholm där hon 
gick runt mellan restaurangerna.

– Redan på andra stället, Restaurang 
Drottninggatan, fick jag jobb, norrlän-
ningar är attraktiva där nere, menar 
hon.

Det blev tre lärorika Sannaår i hu-
vudstaden.

2013 gick dock flyttlasset till Örn-
sköldsvik där hon fått nys om en lämp-
lig restauranglokal i Arnäsvall.

– Jag kände att jag var redo att dri-
va något eget efter att under många år 
fått bra insyn i branschen, säger Sanna 
som där drev Restaurang Smakfullt i 
två år.

Sen blev det Umeå igen där hon i sitt 
jobb på O´Learys träffade gästen och 
tillika sin nuvarande sambo Björn Ed-
vinsson.

När paret stadgat sin relation börja-
de de kika efter hus i Örträsktrakten 
och 2017 blev det affär och flytt till Väs-
tra Örträsk.

Sanna jobbade första sommaren på 
Öregården, därefter på Hotell Lappland 
i Lycksele.

– Sen blev det en tjänst ledig hos An-
neli (företrädaren Edholm) på Pärlan 
vilket passade perfekt, tycker Sanna 

som jobbade på Pärlan ett år men där-
efter varit mammaledig med två barn 
i hyfsat tät följd.

När Anneli i vintras utannonserade 
Pärlan så…

– Var det ingen tvekan att anmäla 
intresse, det kändes klockrent för mig, 
menar Sanna som i början av året gjor-
de klart att hon skulle ta över 1 juni.

Avtalet med Lycksele kommun kring 
Öregården är förlängt och Sannas bo-
lag registrerat.

Planer?
– Nya inventarier och ny logotype, 

jag ser stor potential till utveckling och 
kommer att ligga i för att förverkliga 
det, deklarerar Sanna som också är 
tacksam för att kommunen målat om 
hela byggnaden där hennes Restaurang 
Pärlan men även Öregården är inhyst.

Hur har acklimatiseringen till att bo 
i ”lilla” Örträsk gått för en stadstjej?

– Oerhört bra, jag trivs verkligen 
men ska jag peka på ett minus fick jag 
åka sju mil när jag under graviditeter-
na blev toksugen på lösgodis, skrattar 
Sanna Fredriksson under sin första 
sommar som ägare av Restaurang Pär-
lan i Örträsk.

GUNNAR ERIKSSON 


