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E
tt rums största möbel kan sägas vara golvet. 
Alla har en relation till golv. Man tänker 
kanske i förstone inte på det, men det har 
stor betydelse. Golv är en sällanköpsvara, 
som ofta blir ett projekt som har med ny-
byggnation eller renovering att göra. Bran-

schen är traditionell och så även kunderna i val av varumärke 
och material. Sverige är det förlovade landet för trägolv och 
ekparkett utgör 80 procent av trägolven.
 
    - Det vanliga är att man sätter högt pris på vitvaror och 
möbler, men inte på att investera i ett nytt golv, där faller valet 
på trestavs ekparkett nästan jämt. Sverige har Europas största 
konsumtion per capita av trägolv, berättar Johan Larsson, 
Sälj- och Marknadschef på Bjelin Sweden AB.

Bjelin är systerbolag till Välinge AB, som startades på 90-talet 
av Darko Pervan, numera en legend inom golvbranschen. På 
den tiden limmades golven ihop. Darko och hans son tog 
fram en enklare och helt revolutionerande lösning på hur 
man lägger golv. 

    - All teknik funkar ju tills en ny kommer. När Darko pre-
senterade sin innovativa lösning klickfogen, som nu i dagligt 
tal kallas klickgolv, blev han mer eller mindre utskrattad. Men 
skam den som ger sig. Genom att få med sig ett par stora aktörer 
i Sverige och Norge som gick i bräschen för tekniken lyckades 
Darko få klickgolven att inte bara accepteras på marknaden 
utan att få hela industrin att följa efter, berättar Johan. 

Välinge licensierade konceptet så att alla golvtillverkare kunde 
använda sig av klicktekniken, som idag blivit en branschstan-
dard i världen. Välinge är numera ledande på utveckling av 
golvtekniker och investerar mer i det än vad övriga av världens 
golvföretag gör tillsammans. 

    - Välinge är en serieinnovatör! 2014 kom man på idén med 
möbellås. Kan man klicka golv kan man också klicka möbler, 
man slipper skruva och det håller bättre, säger Johan. 

Det senaste är att man utvecklat en pulverteknik – Woodura – 
där pulver som innehåller bindemedel, träpulver och pigment 
strös på en HDF-planka, sen lägger man på ett träfaner och 
med värme och tryck förstärker man sedan golvets egenska-
per. Resultatet blir ett golv som är tre gånger så stryktåligt 
som parkett. En ny typ av golv har fötts, härdat trägolv. Även 
denna innovation stötte dock på patrull på den traditionella 
golvmarknaden. Då de stora aktörerna avstod från att köpa 
licens för det nya materialet, såväl av tradition som av ovilja 
att investera i de maskiner som behövdes, löste Darko det på 
annat sätt. Johan berättar:

    – Ville branschen inte göra vad som krävdes för att förändra 
framtidens golvmarknad så tänkte Darko för den skull inte 
låta sig nedslås. 2017 byggde Välinge egen fabrik här i Viken, 
som stod klar 2018. Det blev världens modernaste golvfabrik 
och i samband med det bildades Bjelin Sweden AB som för-
säljningsbolag till Välinge som nu producerar golv med den 
nya tekniken. 

Bjelins uppgift är att få ut härdade trägolv till marknaden. 
Man har inställningen att lika lång tid som det tog att få 
klicktekniken till marknaden kommer det antagligen att ta 
att få härdat trä att bli accepterat, men då kommer det att slå 
stort. Materialet har stora fördelar jämfört med vanlig parkett 

I en global, traditionell bransch lanserar en svensk familjekoncern innovation efter innovation inom golv. 
Nu är vad som väntas bli nästa omvälvande branschstandard här.

Rummets viktigaste möbel 
i helt ny tappning

P”

och det är dessutom billigare för kunden. 

    - Ett härdat trägolv behöver aldrig slipas. Det är 
både billigare och bättre än parkett och dessutom 
betydligt mer miljövänligt, då det går åt mycket 
mindre trä vid tillverkningen. Ett parkettgolv på 
400 kvm kräver 10 ekar och man nyttjar bara en 
tredjedel av träet från varje ek. Hållbarhet handlar 
om att ta ut så lite resurser som möjligt och ut-
nyttja maximalt av resurserna på ett smart sätt. Vi 
tillverkar golvet med ett fanér som låter oss nyttja 
100 procent av eken. Det gör att det räcker med en 
ek till 400 kvm härdat trägolv. Vi har tillgång till 
ekskog i Kroatien där vi har tre fabriker och där 
ekarna växer inom 5 km från fabrikerna. Det är 
närodlat och vi hjälper till att stoppa skövlingen 
av ekskogen, säger Johan.

Den nya tekniken ger sammanfattningsvis ett 
hårdare och billigare golv med gröna förtecken. 
Skandinavien är just nu den främsta marknaden, 
men man planerar även att gå in i Storbritannien. 

Möbelmässan i februari var en jätteframgång, där 
visade Bjelin upp härdad gran. 

    – Våra härdade grangolv blev folk mäkta impo-
nerade av! Gran är annars ett mjukt träslag, som vi 
härdat till 4 gånger starkare. Vi kan även härda ask 
eller valnöt, det finns egentligen ingen begränsning 
för vilka träslag man kan använda den nya tekniken 
på, vilket ger kunderna helt nya möjligheter i val 
av golv, avslutar Johan.

  Skribent: Anna Bjärenäs

 Johan Larsson, 
Sälj- och Marknadschef på Bjelin 

Ett härdat trägolv 
behöver aldrig slipas. 
Det är både billigare 
och bättre än parkett 

och dessutom betydligt 
mer miljövänligt, 

då det går åt mycket 
mindre trä vid 
tillverkningen.

”
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I Sverige är byggindustrin tra-
ditionsbunden och reglar görs 
sedan urminnes tider av trä. 
Länge har alternativ saknats, 
men nu har en ny teknologi 
kommit, som i Sverige intro-

duceras på marknaden av GeoSmart. Fö-
retaget är nyetablerat i Sverige, men dess 
banbrytande teknologi är sedan tidigare 
väl beprövad i andra länder. 

GeoSmart tillverkar huskonstruktioner 
med lättregelsystem i återvunnet stål och 
fokuserar väldigt mycket på att effektivi-
sera produktionen och arbetsprocessen. 
Tekniken kommer ursprungligen från 
Kanada och har förfinats bland annat i 
Tyskland. Enligt ingenjörer har man nu 
nått toppen på utvecklingskurvan. För-
finingen av teknologin har tagit många 
år och visionen har varit att minimera 
materialåtgången utan att tumma på kva-
liteten. Man har velat minimera arbetsti-
den, samt förenkla arbetsprocessen och 
eliminera felmarginaler samt förseningar 
som uppkommer under en produktions-
fas. Tillverkningen sker idag i Europa men 
målsättningen är att flytta den till Sverige. 

    - Vi utvecklar de bästa, mest högpreste-
rande lättregelsystemen av galvaniserade 
stålkonstruktioner i återvunnet stål med 
innovativ teknik i våra toppmoderna fa-
briker. Genom vår unika tillverkningspro-
cess med millimeterprecision elimineras 
felmarginaler och materialförluster, samt 
förseningar i produktionen, berättar Gina 
Hermansson, GM på GeoSmart.

Stora fördelar med 
GeoSmarts lättregelsystem

  Effektiv husproduktion med lättregelsystem i återvunnet stål gör att röta och påväxt är minnen blott. Enkelheten i 
monteringen och hållbarhetsfördelarna gör materialet framtidssäkrat.

GeoSmart erbjuder helhetslösningar från 
idé till färdig produkt. Innan leverans får 
kunden tillgång till konstruktionshand-
lingar samt 3D bilder, både elektroniskt 
och i pappersform. 

Produktens egenskaper är odiskutabelt 
mycket fördelaktiga. Snabb, högkvalita-
tiv tillverkning och leverans, samt snabb 
installation resulterar i lägre slutpris. Re-
ducerad vikt ger mindre klimatpåverkan 
och det finns inga behov av lyftmaskiner 
jämfört med traditionell konstruktion.
Tekniken är förutom till bostäder och 
industriella byggnader också väldigt an-
vändbar vid tillfälliga byggnader, som 
evenemangslokaler, fältsjukhus, eller 
personal- och studentbostäder.

Även fördelarna med materialets egen-
skaper är många. Statiken är högklassig 
trots reducerad vikt, materialet är otroligt 
motståndskraftig mot fukt och det finns 

inga begränsningar på utformning på 
grund av dess elasticitet. Den låga vikten, 
ger mindre belastning, enklare hantering 
och minskad miljöpåverkan.

    - Byggnaden blir väldigt motstånds-
kraftig mot seismisk aktivitet, vind och 
hårt väder. Statiken är utverkad så att även 
om vikten i konstruktionen är kraftigt 
reducerad blir den mer motståndskraftig 
och tål högre belastning än traditionella 
byggnadskonstruktioner, berättar Gina.
Fasadbeklädnad och andra traditionel-
la material kan användas som vanligt 
på stommen, som dessutom kan åter-
användas flera gånger eller byggas om 
utan materialsvinn. Jämfört med tradi-
tionella reglar får man med GeoSmarts 
lättregelsystem plats att lägga 10 cm extra 
ytterisolering på huset, vilket ger lägre en-
ergikostnader. Detta ökar byggnadens av-
kastning. Kort och gott ett toppmodernt 
och effektivt byggnadssätt. Lägg därtill 

att tillverkningsprocessen är väldigt slim-
mad: tillverkningen är kostnadseffektiv, 
materialåtgången är liten och materialet 
kommer oavkortat från återvunnet stål. 
GeoSmarts motto är “Mycket vunnet allt 
återvunnet med klimatneutralt byggan-
de”- och Gina berättar hur man ser på 
framtidens utveckling av byggbranschen:
 
    - Just att vi återanvänder återvunnet stål 
är väldigt klimatsmart, då det eliminerar 
flera kedjor i tillverkningsprocessen och 
minskar Co2-utsläppen med 75 procent. 
Man i princip skrotar gamla bilar och 
bygger hus av dem. Vi har skapat en lös-
ning som vi anser är helt nödvändigt för 
framtiden. Hållbarheten uppnås genom 
återvinning, minskad förbrukning och 
materialförlust, samt förenklade arbets-
metoder. Vi erbjuder ett nytt hållbart kon-
cept som alla tjänar på, inklusive miljön, 
avslutar Gina.

Skribent: Anna Bjärenäs

GeoSmart medverkar på Nordbygg 
i September, kom och lär dig mer i 

montern!
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Witte Sundell arbe-
tar med en bredd av 
uppdrag från stads-
planering, bostäder 
och skolor till äldre-

boenden, församlingshem och kyrkor. 
Hållbar utveckling, både socialt och 
miljömässigt står högt upp på agendan. 
Kontoret arbetar inom tre kompetensfält: 
nyproduktion bostäder och stadsbygg-
nad, samhällsfastigheter & kontor samt 
ombyggnad & fastighetsförädling. 

Företaget har också lyckats få Gasellut-
märkelsen tre år i rad - ett kvitto på att 
man satsar helhjärtat på utveckling. 
     - I grunden är vi ett innovations-
drivet företag som är övertygade om att 
vi kan påverka förf lyttningen mot ett 
hållbart samhälle. Detta främst genom 
hållbart byggande och byggande i trä i 
en annars ganska traditionell bransch. 
Träbyggande har varit ett stort fokus för 
oss de senaste åren och även att återbru-
ka material, att kunna visa på värden i 
redan använda byggmaterial som får en 
ny historia, säger Ludvig Witte, grundare 
till Witte Sundell.

     - Vi är aktiva i Centrum för Cirku-
lärt Byggande, ett nätverk där vi varit 
med och utvecklat hur man jobbar med 
återbruk och cirkulärt byggande. Vi kan 
redogöra för hur mycket CO2 man sparar 
genom att inte riva en befintlig stomme 

   Innovativa arkitekter
 med fokus på hållbarhet

eller återanvända andra byggnadsdelar. 
Att visa för beställare och hyresgäster 
vilka miljöbesparingar det går att göra i 
ton CO2 blir väldigt tydligt, säger Nanna.

Vallastaden är ett projekt som är ett 
gott exempel på hur innovativa Witte 
Sundell faktiskt är. Kommunen ville ha 
ett nyskapande område och premierade 
innovativt byggande, lågenergihus, social 
hållbarhet och trämaterial. Resultatet 
och Witte Sundells bidrag till området 
blev Kv Integrationen - ett fyravånings 
bostadshus i massivträ som uppfördes till 
bomässan i Vallastaden 2017. Klimatpå-
verkan både i byggskedet och under hela 
dess livslängd har hållits till ett mini-
mum och byggnaden är projekterad som 
passivhus. Utvändigt som invändigt är 
huset annorlunda. Utvändigt sticker det 
ut med sin ornamenterade träfasad och 
sedumtak med gemensamma odlingsytor 
och invändigt med sin takhöjd på nära 
4 meter i de yteffektiva lägenheterna 
med loft. 

    - Det ger en härlig känsla att vara i 
ett hus helt byggt i trä där vi kombinerat 
en bra boendemiljö med hållbarhet. Ett 
fyravåningshus helt i trä är något allde-
les speciellt och ger småstadskaraktär åt 
Vallastaden, säger Ludvig. 

Att bygga stadsmiljöer i trä har varit mer 
eller mindre förbjudet under modern tid, 

redan från början så vi kunde få input 
och kunskap från dem. Huset var perfekt 
som testprojekt för denna nya typ av 
hus och typ av lägenheter, säger Ludvig.

Att man har ett långsiktigt helhetsper-
spektiv och ett intresse för både om-
byggnad och nyproduktion gör Witte 
Sundell till en hållbar innovatör. Man 
bygger såväl för att det ska passa den 
moderna människan av idag med stort 
miljöfokus, som för att husen ska hålla 
i f lera hundra år. 
                      Skribent: Anna Bjärenäs

                        
        

Att förändra en trög bransch är inte enkelt, men det finns aktörer som lyckas vara innovativa vad gäller såväl process 
som byggmaterial och på så vis tar oss steget närmare ett hållbart samhälle.

då bränder historiskt sett helt ödelagt 
f lera städer i Sverige. Nu har byggtekni-
ken dock hunnit ikapp och det är möjligt 
att klara de högt ställda brandkrav som 
finns, även för träbyggnader. Flerbo-
stadshus i massivträ börjar nu bli allt 
vanligare bland planerade projekt men 
till bomässan 2017 var det fortfarande 
relativt outforskat.

    - I och med att f lerbostadshus i trä är 
ett nytt inslag i storstäderna ger detta 
nu möjlighet till en helt ny estetik. En 
träfasad har ett helt annat uttryck än 
betongfasader, säger Nanna.

För Witte Sundell var projektet i Val-
lastaden ett ypperligt tillfälle att expe-
rimentera och utforska vad ett f lerbo-
stadshus i trä skulle ha för karaktär och 
själ. I projektet tog man en annorlunda 
roll mot vad arkitektens roll traditionellt 
innebär i Sverige. 

    - Markanvisningen fick vi tillsam-
mans med en lokal bostadsbyggare, vilket 
gjorde att vi kunde styra beslut som togs 
om huset och vara med och bestämma 
hur det skulle utvecklas, mer i linje med 
arkitektens roll i övriga Europa, där man 
har ett helhetsansvar och mer av en pro-
jektledarroll. Vi kunde prioritera det vi 
tyckte var viktigt och innovationsdelen 
har varit större i det här projektet. Vi 
hade exempelvis med träleverantören www.wittesundell.se



Sustainable Drying

Knappt 1 av 10
klädesplagg

i tvättkorgen visade sig 
vara smutsigt nog att

tvättas enligt en studie. 

Mellan år 2000
och 2017 har utsläppen

från svensk textilkonsumtion
ökat med 27 %, 79 % av

utsläppen sker vid nyproduktion

60 procent av
alla textilier

som slängs i Sverige varje
år är i tillräckligt bra skick 

för att användas igen.

För att tillverka
ett kilo tyg
till t-shirts

används hela tre 
kilo kemikalier.

Torktumling sliter – 
torkning skonar

I torkskåp rör sig bara luft 
medan tumlarens mekaniska 

bearbetning sliter på kläderna.

I Sverige skänker
vi 4,5 kilo

kläder per person
och år till återvinning

och välgärenhet.

Varje svensk slänger  
i genomsnitt 8 kilo

kläder varje år, mer än
hälften av de 13 kilo nya

kläder som vi köper varje år. 
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Växter på taket är inget nytt, faktum är att det kanske är det historiskt äldsta sättet att bygga tak på.
 Att bygga med växtteknik ger dock dagens samhälle många smarta och hållbara fördelar.

T
rots att det är kanske 
världens äldsta tek-
nik att bygga tak med 
växter på passar det väl 
ihop med dagens bygg-
teknik. Gröna tak ger 

effektiva byggnader som är klimatsmarta, 
hållbara och dessutom vädertäta. 

    - Vill man leva miljösmart så gör man 
kanske ofta det i en stad, med nära till 
affärer och kollektivtrafik, men då måste 
naturen flytta med in i staden. Att bygga 
med växtteknik ger oerhörda fördelar. 
Sedumtak är som ett byggmaterial med 
en biologisk funktion. Det bidrar till luft-
rening, det motverkar luftuppvärmning 
som leder till att stora städer drabbas av 
smog och det är även ett effektivt sätt att 
ta vara på regnvatten, något som annars 
kostar städerna oerhörda pengar, säger 
Bengt-Erik Karlberg, VD på Veg Tech.

Marknaden för sedumtak växer, i takt 
med att fler och fler inser fördelarna. 
Taken dämpar buller och växterna till-
för viss fukt till luften så att de boende i 
närområdet får mindre luftvägsproblem, 
då bladen binder damm och stoft, vil-
ket ger renare luft. Taken ger också en 
jämnare temperatur i närområdet, då ett 
växttak tar längre tid att värma upp och 
kyla ner. Detta gör att stora hallbyggnader 
som idrottsarenor eller köpcenter kan 
få en energifördel eftersom vattnet som 
bundits i taket först avdunstar i solen, 
innan lokalerna värms upp. Detta gör 
att det går åt mindre energi till att kyla 
byggnaderna med AC. 

Nu märks även en ökad efterfrågan på 
biotoptak, som består av ett tjockare lager 
jord och mer varierad vegetation, som 
träd och buskar. Dessa attraherar fler 
insekter, något som är väldigt viktigt att 
vi får in i städerna för den biologiska 
mångfaldens fortlevnad och utveckling. 

    - Vi märker en stark trend idag i att man 
vill få upp mer vegetation på taket. Man 
vill ha en tjockare uppbyggnad också för 
att kunna hantera mer vatten. Detta är för 

städerna det stora problemet, att ta hand 
om regnvattnet när städerna förtätas. Att 
gräva ner det i marken kostar mycket så 
man jobbar redan med dammar och andra 
öppna dagvattenlösningar men här kan 
växttaken vara till stor nytta. Vi ser nu 
att kommunerna i princip alltid lägger in 
krav på gröna lösningar i sin kravprocess 
för nya projekt, då man har insett hur 
viktigt det är för den kommande stads-
utvecklingen, säger Bengt-Erik.

Stadsodling är en annan trend som börjar 
ta fart. Att odla på taket och ha sitt eget 
urbana trädgårdsland där är för många 
en dröm. 

    - Vi har gjort en del sådana projekt, 
bland annat The HUB i Oslo, ett av Petter 
Stordalens projekt, där de odlar rotsaker 
på taket till hotellets restaurang. Idén 
att använda takytan till livsmedelspro-
duktion är god och vi ser även att vissa 
bostadsbolag vill kunna hyra ut grönyta 
där de boende kan hyra pallkragar att 
odla i. Vi tycker det är spännande med 
fastighetsägare som vill prova att öka 
nyttjandet av takytan med mer vegetation 
och funktion, säger Bengt-Erik.

Nytt hos Veg Tech är att man sedan förra 
året också kan producera sin egen biokol. 
Riktig biokol får man fram genom en py-
rolyseffekt, där man förbränner organiskt 
material utan syre. Värmen som avges vid 
förbränningen används till att värma upp 
Veg Techs huvudkontor och växthusen 
på försäsongen, vilket gör verksamheten 
fossilfri. 

    - Biokolen blandar vi sedan i våra 
substrat till taken. Det blir en koldiox-
idsänka, och kolen har en väldigt öppen 
struktur, som en tvättsvamp ungefär. När 
man vattnar en växtbädd så lagras över-
skottsgödningen i biokolen och likaså 
överskottsvatten vid kraftiga regn. Röt-
terna hittar sedan denna näring och fukt 
i biokolen, vilket gör dessa växtbäddar 
mer effektiva än de som bygger på vanligt 
substrat, säger Bengt-Erik. 

Biokol motsvarande 335 ton koldioxid 
kommer att kunna produceras och leve-
reras inbundet i växtbäddarna. Genom 
detta erbjuder man en CO2 sänka som 
hjälper till att göra delar av verksamheten 
och projekt CO2-negativa.
    – Det är win-win för oss, vi får upp-

värmning och restprodukten innebär att 
vi kan göra ännu bättre växtsystem. Ut-
vecklingen går framåt och den är vi en 
del av, avslutar Bengt-Erik. 

Skribent: Anna Bjärenäs

 
Kort om Veg Tech

Veg Tech är sedan 30 år Nordens 
marknadsledande leverantör av 

vegetationsteknik. 

Vi odlar, utvecklar och förser 
byggnader och städer med 

multifunktionella växtsystem som 
bidrar med fördröjning av dagvattnet, 

förbättrar vattenkvalitet och gynnar 
den biologiska mångfalden. 

Läs mer på vegtech.se

 Nya möjligheter med grön 
infrastruktur

Bengt-Erik Karlberg,
VD på Veg Tech.



www.modernatrappor.se
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Den svenska  byggbran-
schen är känd för att vara 
traditionsbunden och för 
att inte ha effektiviserats 
märkbart under de senare 
sjuttio åren. Ett av pro-

blemen är att det verkar saknas ett helhets-
perspektiv. När Paralox kom över ett smart 
sätt att dela upp ytterväggarna i mindre le-
goklossar föddes idén om att skapa ett nytt 
sätt att bygga hus, som genom att kombinera 
legoklossarna med digital teknik skulle för-
bättra stora delar av byggprocessen. Att det 
patenterade sättet att dela upp en yttervägg 
gör byggandet mer kostnadseffektivt och 
dessutom ger extremt goda energivärden 
gör skillnad i både miljö och plånbok.
 
Paralox handlar inte om en digitalisering 
av den traditionella byggprocessen med 
alternativa prefabricerade väggelement. 
Paralox-tekniken handlar om att koppla 
samman alla delar i ett och samma sys-
tem, samt att addera nya digitala verktyg, 
ny teknik, som exempelvis de patenterade 
lego-väggarna, och att ta hänsyn till männ-
iskors attityder och beteenden för att uppnå 
helt nya effekter. Resultatet är frihet – med 
fler valmöjligheter - till reducerat pris.

Paralox byggprocess innehåller olika steg, 
från beställning där man kan se totalpriset i 
realtid, till leverans, byggnation och slutligen 
kontroll mot beställning. Byggherren har i 
systemet full frihet att välja vem som ska 
utföra entreprenaden, om man ska bygga 
själv eller köpa tjänsten.

I Paralox digitala system kan byggherren 
skapa ett hus och se direkt vad som händer 
när man gör en förändring. Det går omedel-
bart att beräkna materialåtgång och arbete, 
samt se hur kostnaden påverkas. Flexibilitet 
till lågt pris och att det dessutom är hållbart 
är det intressanta med Paralox.

    - Varje del i skalet är av högsta kvalitet 
och komforten i huset blir märkbart hög. 
Vi har marknadens bästa U-värde och är 
dessutom certifierade Passivhus-byggare. 
Vår vägg medför direkta energibesparingar 
för dig som husbyggare och dessutom kan 
du som kund forma och skapa byggnader 
utefter dina önskemål utan kompromisser 
gällande design och omfattning, berättar 
Peter Stenquist, grundare till Paralox.
För Paralox har det dessutom alltid varit 
viktigt att säkerställa att lösningen är med 
och skapar långsiktig hållbarhet, både eko-
nomiskt, miljömässigt och socialt. Lägre 
priser, energieffektivitet och CO2 smarta 

lösningar är delar som pilotkunderna fått 
ta del av i flera år.

   - Den stora utmaningen har varit att parter-
na inte kunnat välja “enklare” vägar - utan att 
samtidigt behöva införa mer övervakning, 
regleringar och kontroller som drar upp 
priset.   Branschen har nämligen problem 
med både tveksamma byggresultat, brist 
på kvalificerade byggare och att man tar 
sig runt arbetsmiljömässiga regelverk för 
enkelt. Detta kombinerat med tveksamma 
kontrollsystem har gjort att de delarna har 
tagit lång tid att säkerställa. Genom att 
koppla ihop allt slipper kunden förlita sig 
enbart på byggarens egenkontroller. Vi kan 
nu säkerställa att regelverk följs med hjälp 
av incitament istället för med mer reglering 
och få fler att kvalificera sig. Detta är delar 
som vi är extra stolta över, avslutar Peter.

              
              Skribent: Anna Bjärenäs

Innovatörer i byggbranschen 

EN DEL AV PARALOX AB

Välj mellan + 50 köksluckor 
från Marbodal, +100 golv 
från Tarkett och Konradssons 
hela sortiment av kakel och 
klinkers.

Om Paralox
Paralox grundades 2014 som ett 
utvecklingsbolag, med syfte att utveckla 
en integrerad plattform till de unika 
patenterade lego-väggarna. Fokus har 
legat på att driva olika typer av pilotprojekt 
där byggprocessens samtliga faser 
inkluderas på olika sätt.

Parallellt startades konsumentkonceptet 
Kustvillan av en trio som ville utveckla ett 
eget huskoncept. 2018 köptes Kustvillan 
upp av Paralox. Paralox har byggt allt 
från bland annat förskolor, vårdhem, 
lägenhetshus, flerfamiljshus samt ett 
hundratal helt unika byggnadsformer med 
olika designupplägg. Kunderna är främst 
privatpersoner (genom Kustvillan), men 
man har även arbetat tillsammans med de 
tre största byggaktörerna i landet i olika 
projekt. 2020 lanseras och pilotkörs den 
första digitala produkten, en digital säljare 
(på utvalda orter) som kombineras med ett 
pilotprogram för lokala friformssäljare. 3 
koncept lanseras och 6 produktserier för 
småhus och permanentboenden släpps 
under året. Målet är att skapa en lösning 
där fler kan bygga. 

-Slutkunden, genom att få hjälp att bygga 
själv och att spara pengar.

 -Byggaren, genom att hjälpa så 
att fler blir kvalificerade och att 
hjälpa till att upphandla och skriva 
tydliga resultatbaserade avtal till 
underentreprenörerna. 

-Fastighetsutvecklaren, genom att kunna 
skapa egna koncept till ”rätt” pris.

En digital plattform där hela byggprocessen enkelt kan genomföras på ett effektivt sätt med prefabricerade, 
patenterade ”lego-block” i energieffektivt utförande lanseras i dagarna. Och behovet av denna typ av lösning är stort.



A ldrig har intresset för 
Skandinavisk  1900-
tals design varit stör-
re. Några av världens 
främsta formgivare och 
designers kommer från 

Skandinavien och hela världen har nu fått 
upp ögonen för dessa. 

Planet Rooms är ett företag specialiserat 

Har du en skatt gömd där hemma? 
- Få dina föremål värderade online!

eller inte. Planet Rooms huvudinriktning 
är porslin och keramik. Det som det för 
tillfället finns störst efterfrågan på är ser-
viserna Musselmalet och Flora Danica från 
Royal Copenhagen samt keramik från Gus-
tavsberg och Rörstrand. 

Har du något du är intresserad av att sälja 
eller är nyfiken på vad det är värt, gå in 
på www.planetrooms.se och få en gratis 
värdering. 

på Skandinavisk 1900-tals design och har 
idag nästan uteslutande utländska kunder. 
Planet Rooms köper de flesta föremålen 
direkt från privatpersoner och via sin hem-
sida erbjuder de gratis värderingar av dina 
föremål. Christoffer Julin som är grundare 
till företaget har varit i branschen i över 
10 år och har mycket god kunskap om 
föremålen och dess värde.

De stora auktionshusen tar avgifter på cir-
ka 15-20% från säljaren. Planet Rooms dä-
remot tar inga sådana avgifter utan betalar 
marknadsmässiga, fasta priser så att du 
vet vad du får betalt. Samtidigt erbjuds en 
mycket smidig lösning. Beroende på vart 
i landet du bor, kommer vi ut och hämtar 
föremålen och betalar på plats berättar 
Christoffer. På detta sätt slipper du själv 
ordna med transport och vänta långa tider 
på utbetalningar när du sålt. 

Hos Planet Rooms får du en gratis vär-
dering genom att via hemsidan skicka in 
bilder på dina objekt. Därefter får du ett 
prisförslag med vad vi på Planet Rooms 
erbjuder oss att betala för dina föremål. 
Sedan är det upp till dig om du vill sälja 
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Christoffer Julin
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Hållbara produkter är något som växt i popularitet i vår alltmer medvetna omvärld. LINUM tillverkar textilier i 
naturmaterial som håller och älskas av människor i generationer – mer hållbart än så kan det knappast bli.

L INUM har under många 
år varit en internationell 
aktör med flera betydande 
återförsäljarkunder som 
franska varuhuset Le Bon 
Marché och väletablerade 

Stockmann. Under en lång period drev 
LINUM sin verksamhet genom lokala 
Europeiska kontor och en agentbaserad 
säljorganisation. Från att vara grossist 
har man nu gått till att bli alltmer slut-
kundsinriktade.

    - Under de senaste två åren har vi 
moderniserat och centraliserat vår 
verksamhet i takt med att allt fler 
återförsäljare etablerar sig online. Vi 
är stolta över att en så stor kund som 
exempelvis tyska Ambiendo vill göra 
affärer med oss. Under den här peri-
oden har vi också utvecklat vår egen 
webshop och förtydligat vårt erbju-
dande. Under förra året arbetade vår 
CEO Gunilla Brisinger tillsammans 
med COO Charlotta Dahlqvist, hårt 
på att ta fram ett sortiment som är mer 
nischat och greppbart, berättar Retail 
Sales Manager Mats Svensson. 

Digitaliseringen har medfört att LI-
NUM idag kan korta ner sina säljpro-
cesser. Man är idag mycket mer av en 
”buy it now, get it now”- organisation 
som kan varuförsörja sina kunder året 
om, dygnet runt, snarare än vid utvalda 
tillfällen. 

    - För egen del säljer jag både i fysis-
ka möten, men också mycket via våra 
digitala verktyg, såsom vår B2B- por-
tal, en webshop för återförsäljare. För 
mig handlar kontakten också om att 
stärka min partners affär genom rele-

Textilier användbara i 
generationer

vanta kampanjer, bra innehåll och rätt 
varumix, säger Mats.

Just innehållsfrågan är betydligt mer 
närvarande på agendan än förut, vilket 
tyder på att LINUM frångått det klassis-
ka kollektionsupplägget med införsälj-
ningar två gånger om året, för att istället 
kunna jobba med nyheter mer löpande. 
Det ser man som en befriande föränd-
ring som skapar skarpare förutsättningar 
att både skapa och leverera formstarka 
produkter utifrån en mer regelbunden 
efterfrågan.   

I den nya butiken kommer LINUMS 
utbud verkligen till sin rätt. I den finns 
bäddade sängar, dukade bord och klädda 
soffor med kuddar. 

    - Vår ambition är att man ska kunna se 
och förstå produkten. Många förknippar 
LINUM med färg, form och funktion och 
vi har genom butiken gjort vårt yttersta 
för att lyfta fram de egenskaperna. Vår 
omtyckta sittdyna PEPPER finns exem-
pelvis i över tjugo färgnyanser och när 

man ser dem i butiken förstår man bättre 
hur de kan kombineras och matchas för 
en attraktiv helhet. I butiken har vi också 
hela vårt gardinsortiment, vilket vi under 
2019 upplevt en rejält ökad efterfrågan 
på, berättar Mats. 

Tillväxtresan skakas dock av konsekven-
serna av pandemin Covid-19, vilken 
gjort att många marknader måste agera 
efter helt nya spelregler. 

    - Just nu försöker vi parera omständig-
heterna runt covid- 19. Det är såklart 
en oerhörd press för hela vår bransch 
och vi försöker göra vårt bästa för vår 
egen verksamhet, samtidigt som jag per-
sonligen tror att det är extremt viktigt 
att vara mer lyhörd än vanligt och be-
hålla en ödmjukhet inför en sviktande 
marknad. Samtidigt pågår livlig aktivitet 
på kontoret och jag vet att det just nu 
cirkulerar en hel del planer och idéer. 
Även om ingenting är klart i dagsläget, 
är det onekligen en extremt spännande 
tid för handeln, avslutar Mats.
         Skribent: Anna Bjärenäs

Om LINUM

LINUM grundades 1966 och har 
sedan dess producerat texti-
lier för hemmets många rum 
i egen design. Företaget har 
som ambition att endast arbeta 
med naturmaterial och värnar 
om sömnadshantverket. LINUM 
tror att hög kvalitet i kombina-
tion med ett unikt formstarkt 
uttryck, skapar produkter som 
människan vill använda länge. 
Därav har man valt uttrycket 
”användbart genom generatio-
ner” för att beskriva sin vision. 
LINUMS huvudkontor och Flag 
Ship Store ligger på Karlavägen 
64 i Stockholm. 

Retail Sales Manager 
Mats Svensson. 



På Brekke & Strand är vi specialister inom akustik, ljud och vibrationer. Med över 1000 års
sammanlagd yrkeserfarenhet så är vi Nordens största akustikföretag. Vi har funnits sedan 1991 
i Norge och sedan 2013 i Sverige. Vi jobbar för alla, från privatpersoner som störs av ljud i sin 

lägenhet till multinationella företag som behöver nytt miljötillstånd.

Hör av dig så hjälper vi dig!

Bullerproblem?

    08-6012220   www.brekkestrand.se



Glaskedjan – Ditt lokala glasmästeri! 
Nu på mer än 80 platser i Sverige.

www.glaskedjan.se

INSYNSSKYDD

LJUDREDUCERANDE GLAS

ENERGIGLAS

SOLSKYDD

NYA FÖNSTER & DÖRRAR

SÄKERHETSGLAS

I moderna hus börjar funktionsglas bli standard, och det kräver kunskap.  
Glaset kan ha olika smarta egenskaper: skydda mot buller, sol, insyn eller inbrott  
till exempel. Glas kan också isolera, bygga in rum och vindskydda uteplatser. Som riktiga 
glasmästare vet vi vilket glas du ska ha var!

Vi gör hembesök och ger unika råd, så att du alltid får den bästa och mest pris värda 
lösningen som passar dig och ditt hus. Varmt välkommen till oss!

BOKA 
GRATIS HEMBESÖK 

& BESIKTNING!

glaskedjan.se

DET HÄR FIXAR EN 
RIKTIG GLASMÄSTARE! 

UTERUM

GLASRÄCKE

FÖNSTERRENOVERING

INREDNINGSGLAS

HELA SVERIGES GLASMÄSTARE



ANNONS    HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN WENDELIN MEDIA     13

Medlem i ILN – International Lawyers Network – 
ett av världens största a�ärsjuridiska nätverk

Din partner vid
fastighetstransaktioner

Ekenberg & Andersson är en fullservicebyrå 
med inriktning på svensk och internationell 
affärsjuridik. Genom vår erfarenhet kan vi 
erbjuda Dig och Ditt företag högklassig och 
professionell affärsjuridisk rådgivning i komp-
licerade sammanhang.

Tel: 08-463 07 50          info@ekenbergandersson.se         www.ekenbergandersson.se

WENDELIN MEDIA
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SPONSRAD ANNONS

    HÄRLIGT UTERUM
- SÅ GÅR DET TILL ATT BYGGA BALKONG

Pär Haglind,
Vd för TBO Haglinds AB

Bostadsrättsföreningen Västhaga i Västerås,före och efter renovering

Många drömmer om en 
balkong – en grön oas 

som tillåter egen odling 
mitt i staden – och om 

den är inglasad blir den 
ett uterum som förlänger 

sommaren.

Med ordentlig planering kan uterummet 
bli verklighet. 
     – Balkongerna är en del av husets arki-
tektur, så det är viktigt att man redan från 
början har funderat över hur de ska se ut 
och hur man vill kunna använda dem, säger 
Pär Haglind, vd för TBO Haglinds AB. 
     Företaget, som funnits sedan 1970, är 
familjeägt och unikt i det att de hanterar 
hela processen från ritningar, bygglov, kon-
struktion, tillverkning till själva bygget.

Hur går det då till om man vill renovera, 
glasa in eller bygga nya balkonger?
     – Ett gott råd är att om man vill glasa 
in sin balkong så bör man försöka få med 
sig sina grannar, är man � er så blir priset 
betydligt bättre. Tänk också på att ska� a 
ett samarbetsavtal med leverantören på tre, 
fyra år om � er vill satsa på en inglasning, 
säger Pär Haglind. 
     – Många gånger är det en bostadsrätts-
förening som tar kontakt med oss, och 
det första steget är helt enkelt att vi trä� as 
och går genom de önskemål som � nns och 
tittar på hur fastigheten ser ut. Sedan åker 
vi hem och ritar och räknar fram en o� ert. 
I vissa fall låter vi vår arkitekt göra ett 
bildmontage så att föreningen får en bättre 
bild av hur det skulle kunna se ut när det är 
klart. När man väl är överens så skriver man 
avtal.  -Det � nns en del fallgropar som man 
bör vara uppmärksam på, i många fall är

det en bra idé att det � nns en extern kon-
sult som kan hjälpa föreningen att driva 
arbetet framåt. Byggprocesser är omgärdade 
av en rad regler och bestämmelser som 
anger både rättigheter och skyldigheter. 
Tänk också på att det bolag man anlitar är 
ett stabilt företag med bra försäkringar, om 
något skulle hända så vill man att bolaget 
ska kunna hantera det.
     Väljer man ett etablerat bolag som är 
medlem i Balkongföreningen Norden, så 
borgar det för både kvalité och säkerhet. 
Pär Haglind förordar att i de fall det är 
en bostadsrättsförening som ska bygga 
balkonger så bör man i första hand söka 
bygglov och sedan hålla extra förenings-
stämma.
    -Om man håller stämman först så � nns 
en risk att det som stämman beslutar inte 
får godkänt bygglov och då tvingas man
göra hela proceduren igen. När avtal,bygg-

lov och beslut är fattade så börjar själva 
bygget. 
     – Vi mäter och konstruerar balkong-
erna, vi informerar alla boende om när 
arbetet ska ske och sen är det faktiskt 
mest en fråga om att sätta igång och när 
bygget är klart så blir det besiktning.

Vad är det för typ av balkonger som 
efterfrågas?
     – De � esta vill ha stora balkonger. Ett 
tips är att inte krångla till det för mycket 
utan försöka hitta en nivå som kan god-
kännas. Oavsett vilka önskemål man har 
så ska ett ritat bygglovsförslag gå genom 
byggnadsnämnden. Därför måste man 
ta hänsyn till hur fastigheten ser ut så att 
man inte förstör dess karaktär. Många 
gånger så lämnar vi två förslag på balk-
ongernas utförande vilket ofta underlättar 
beslutsprocessen.

Bilden visar kvarteret Kolonin, Växjö. Enkla, yteffektiva bostadshus, omsorgsfullt planerad närmiljö  och 
nyanlagd damm, bildar tillsammans en attraktiv och populär  miljö. Om du är beslutsfattare, politiker, 
tjänsteman eller företagare och vill skapa och bygga miljöer, som har det där lilla extra, är du välkommen 
att kontakta Mats Elgström, 070-607 80 43, mats.elgstrom@lbearkitekt.se.

Vill du också bygga miljöer som denna?



A tt odla är inte bara ett 
sätt att bli självförsör-
jande på ekologiska 
grödor för husbehov. 
Lyxen i att kunna gå 
ut på balkongen eller i 

trädgården och skörda primörer är oslag-
bar och gör lika mycket för livskvalite-
ten i rent terapeutiskt syfte. Att odla är 
att odla sin egen hälsa, menar Rebecca 
Strömblad på Willab Garden.

    - Generationen som kommer nu vill 
kunna bidra med något. Alla kan odla, 
oavsett om man bor i lägenhet och har 
balkong eller om man har trädgård, sä-
ger hon.

   Att odla är livet!

Har man balkong och plats för en hink 
så kan man få fram grödor i hinken, som 
grönsaker, potatis, kål, eller tomater. 

    – Det viktiga är att man vågar börja 
odla fast man inte besitter en massa kun-
skap. Har man en liten balkong behöver 
man inte stirra sig blind på radavståndet 
mellan plantorna. Slänger man ner f lera 
frön i en hink kan man äta grödorna 
medan de växer, exempelvis rödbetor 
som är delikata när de är små och dessut-

upp en fiberduk och vattna ofta, det är 
främst torkan inte solen i sig som gör 
att växterna torkar. Att ha en riktigt bra 
planteringsjord från en blomsterhandel 
är nyckeln till lyckat resultat.

    – Rabarber är en favorit som går jät-
tebra att odla i kruka. Det är härligt 
att gå ut och skära av stjälkarna och 
göra paj eller saft, eller använda bladen 
som uppläggningsfat. Vackert, enkelt, 
snabbväxande och roligt i matlagning 
och desserter. Det går att köpa lite större 
plantor på trädgårdshandeln eller bloms-
teraffärer. Rabarber är perenna och kan 
skördas hela sommaren. De går fint att 
odla oavsett väderstreck och kan stå kvar 
ute under vintern om man virar en filt 
runt krukan, berättar Rebecca. 

    - Rädisa, gärna i blomlåda! Det är en 
primör alla borde odla på sin balkong 
och den kräver inte mycket jorddjup, det 
räcker med 15-20 cm. Man kan även äta 
den peppriga och goda blasten och låter 
man rädisorna gå upp i blom så kan man 
äta ärtskidan. Det är en billig grönsak 
med många användningsområden, säger 
Hanna entusiastiskt. Andra balkonggrö-
dor som går att odla hela sommarsäsong-

Odling har på senare tid blivit otroligt populärt. Urban gardens poppar upp lite här och där, i nya 
bostadsområden finns ofta gemensamma växthus eller odlingslotter och i media får odling allt mer 

utrymme. Kort och gott – odling är hetare än på länge!

om har god blast att lägga i sallader, säger 
Hanna Schagerlöv på Willab Garden.

Hanna och Rebecca har listat sina bästa 
tips för såväl balkong som trädgårdso-
dling, enkla sorter att odla som alla 
kan klara av. Till och med på den allra 
minsta balkong ryms en blomsterlåda, 
kruka eller hink och genom att utnyttja 
utrymmen på spaljéer eller väggar, samt 
hänga amplar i taket går det att odla en 
hel del. Är det för soligt kan man hänga 

 PROFILEN
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Willab Garden är 
Nordens ledande 
leverantör av ute-
rum och växthus.

 Familjeföretaget, 
som startade 1986, 

har idag ett stort 
sortiment för träd-

gård, odling och 
allt som behövs 

för att skapa rum i 
trädgården.

willabgarden.se 
Instagram@willabgarden

 

Skribent: Anna Bjärenäs

en och långt in på hösten är spenat och 
asiatisk kål. De kan frösås i april/maj 
och klarar någon frostnatt. Man kan till 
och med så ända fram till i oktober och 
fortsätta skörda så länge det är frost-
fritt. På så sätt får man eget bladgrönt 
åtminstone halva året. 

Har man trädgård finns två alternativ. 
Har man en stor gräsmatta kan man 
antingen gräva upp gräset och göra en 
jordbädd eller lägga dit pallkragar och 
fylla med jord och odla där och bygga ut 
efterhand. Inget är bättre eller sämre än 
det andra, det är en smaksak. Oavsett om 
man är van odlare eller förstagångsodlare 
tipsar Hanna och Rebecca här om några 
måsten i trädgårdslandet.

    - Min favorit är sparris. Den är väldigt 
enkelt att odla, man köper rötter, an-
tingen på nätet eller i handelsträdgård. 
Dessa gräver man ner ganska djupt. Det 
krävs dock lite tålamod, först efter tredje 
året kan man börja skörda sparrisen. De 
första två åren är den en vacker buske 
och mellan år 3-50 får man de bästa skör-
darna, säger Hanna. 

    - Potatisen - en älskad knöl. Har man 

en uppgrävd gräsplätt och en hård jord 
då är potatis jättebra att odla, den gör 
jorden väldigt lucker och näringsrik och 
sen blir den perfekt att odla gräsmatta 
på. Potatis är väldigt lätt att odla. Man 
köper sättpotatis och den behöver inte 
förgros, det tar bara lite längre tid om 
man stoppar ner den direkt. Sen har man 
en näringsrik grönsak man kan dela med 
sig av, det kommer ju mycket av bara en 
potatis. Bor man i norr kan man odla 
mandelpotatis, det finns en sort för varje 
smak och region, säger Rebecca.

Hanna och Rebecca vill även slå ett slag 
för närodlade och egenodlade blommor. 
Snittblommor är en stor miljöbov och i 
vårt land finns jättemycket fina blom-
mor, om bara konsumenterna kunde följa 
den naturliga säsongen mer. 

     - Man kan odla sina egna blommor, 
plocka in sin egen bukett från trädgår-
den, en jättehärlig lyx. Dahlior är väldigt 
tacksamma att odla och ger fantastisk 
skörd redan första året. Det år att köpa 
en knöl eller fröså. Zinnia, som finns i 
massa olika färger är också väldigt enkel 
att lyckas med och perfekt och hållbar 
som snittblomma, dessutom väldigt på 

modet, säger Rebecca. 
      - Malva är jättefin. De dubbla sorterna 
håller bäst i vas inne. Såväl Malva som 
Dahlia och Zinnia är milda i doften och 
allergivänliga. Det finns också färdiga 
mixar av blomfrön i handeln. Många 
sommarblommor kan man direkt sätta 
i landet. Dessa färgglada blommor blir 
som en landningsbana för bin och hum-
lor, som hjälper till i resten av trädgården 
också, avslutar Hanna.
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Intresset för att fixa hemma och sätta sin egen prägel på hemmet har aldrig varit större. 
Det gäller allt från trädgård till snickeri, möbler, golv, inredning och inte minst tapeter, där intresset nått även yngre målgrupper.

A
tt tapetsera är popu-
lärare än på länge och 
enklare än någonsin. 
Det nya sättet att ta-
petsera innebär att 
man klistrar direkt 

på väggen och sedan bara sätter upp 
tapeterna, betydligt smidigare än att 
klistra på själva tapeten, anser många. 
På Duro Sweden AB märker man tydligt 
det ökade intresset för tapetsering. Att 
även yngre personer som just f lyttat in i 
sin första lägenhet är så intresserade av 
traditionella tapetmönster är något nytt. 

     - Det är roligt med så stort intresse 
för tapeter över lag. Sociala medier har 
blivit ett skyltfönster för tapetsering mot 
en yngre publik, vilket har ökat intresset 
även i denna målgrupp. Att tapetsera är 
ett enkelt sätt att förändra ett rum. Vi 

ser att folk vågar testa mer, vågar mera 
färg, samt tapetserar hela rum, inte bara 
fondväggar. Man vågar även vara mer 
personlig och det är bra, för då får ta-
peten ofta sitta kvar längre, säger Maria 
Bryngemark, designchef på Duro Sweden 
AB. Mycket viktigt är också att vi trycker 
tapeterna med mycket färg. Det ger en 
känsla av handtryck. Dessutom är fär-
gerna ljusäkta. Inte så dumt om man vill 
f lytta en tavla efter fem år.

Duro grundades 1930 med målsätt-
ningen att tillverka slitstarka och tåliga 
tapeter av hög kvalitet. Senare har vi-
sionen utvecklats och idag genomsyras 
verksamheten av en mycket konsekvent 
miljöhänsyn och ett bejakande av skan-
dinavisk design. Tillverkningen från idé 
till färdig tapet sker i fabriken i Gävle. 
Under många år har Duros designarbe-
te bedrivits i nära kontakt med f lera av 
Sveriges mest etablerade inredningsde-
signers. Detta har bäddat för framgångar, 
både nationellt och internationellt och 
idag syns Duros tapeter på såväl kungliga 
väggar som i sommartorp kända från tv. 
Tapeterna säljs via 700 återförsäljare i 
butik och online, huvudsakligen i Skan-
dinavien, Tyskland och Asien. 

    - Vi är stolta över vår lokala produk-
tion, att vi gör allt från idé till tapetrul-
le under samma tak i Gävle. Miljö och 

miljöfrågor har alltid funnits med som 
en tanke i vår produktion, liksom att 
vi bibehåller vårt svenska uttryck och 
design. Därför har vi uteslutande jobbat 
med svenska formgivare sedan 50-talet, 
säger Maria.

Duro kommer med en ny kollektion om 
året. Ett år är tiden det tar från idé till 
färdig tapetbok. 

    - Vi är väldigt noggranna när vi går 
igenom färger och uttryck. Vi blandar in 
många personer längs vägen som gärna 
får ha synpunkter, berättar Maria.

Duro har ett antal olika kollektioner i 
olika stil, allt från moderna och skandi-
naviska kollektioner som är enkla i sin 
framtoning, till historiska tryck, som 
de gammalsvenska kollektionerna och 
Duro 1900. 

    - Den klassiska gammalsvenska kol-
lektionen har funnits sedan 60-talet, när 
många gamla hus revs och folk ville spa-
ra tapeter från husen. De skickade in 
fragment av tapeter och utifrån dessa 
gjorde vi en kollektion. Den innehåller 
tapeter från 1700-1930-talet och nu finns 
den som QuickUp-tapet som gör att man 
kan limma direkt på väggen. Det gör det 
lättare än någonsin att tapetsera. Var ti-
onde år kommer det en ny gammalsvensk 

Svenska kvalitetstapeter är 
mer populära än någonsin

kollektion, för folk har inte slutat skicka 
och komma hit med tapetfragment och 
kollektionen är omåttligt populär, säger 
Maria. 

En annan väldigt populär kollektion är 
Duro 1900 som innehåller tapeter som 
representerar hela 1900-talet. 

    - Tänk så mycket som hände under 
1900-talet! I kollektionen Duro 1900 har 
vi tagit fasta på tapethistorien och ska-
pat en arkivkollektion som lyfter fram 
tidlösa svenska klassiker. Från det tidiga 
1900-talet med svulstiga slingor, via 30-
tals funkisstil och till fantasifull fondta-
pet när 2000-talet tar vid. Kollektionen 
är fylld av kända svenska formgivare som 
Viola Gråsten, 10-gruppen och Toni Her-
mansson, berättar Maria. 

I höst kommer nästa kollektion från 
Duro. Som vanligt är det mycket hem-
lighetsmakeri fram till lanseringen, men 
utan att avslöja för mycket vågar vi säga 
att den kommer att vara naturinspirerad 
och minst lika unik som tidigare kol-
lektioner. 

                       Skribent: Anna Bjärenäs
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D et är en ganska van-
lig vanföreställning att 
svenskar utan släktband 
inte får äga fastigheter 
på Åland men detta 
stämmer inte helt. 

På norra Åland, utspritt på de röda granit-
klipporna vid havet, ligger Havsvidden Re-
sort. Med en arkitektur och färgskala som 
smälter in i omgivningen erbjuds allt man 

Havsvidden Living, ett bekymmersfritt 
fritidsboende med inkomstmöjligheter 

ge ägaren en extra inkomst. Till Åland tar 
man sig enkelt med båt, det tar endast 2 
timmar från Kapellskär eller Grisslehamn. 
Läs mer på www.havsviddenliving.com 
eller skicka epost till:info@havsvidden-
living.com

kan önska av en resort som för övrigt firar 
30 år som anläggning i år. Här finns hotell, 
och fristående villor som kallas Klipphus, 
en restaurang med bar och rejält tilltagen 
lounge. Här finns även en gästhamn och 
badhus med bastu och pool.
 
Om man vill njuta av den unika miljön 
finns möjlighet att investera i ett privat fri-
tidsboende i hotellägenheter med ett eller 
två sovrum som byggs precis vid havet.
Samtliga lägenheter har en unik utsikt över 
havet, ett fullt rustat kök, generösa badrum 
med bastu samt en jacuzzi på terrassen. 

Bostadsformen är ett så kallat bostads-
aktiebolag enligt finsk modell och detta 
möjliggör att alla kan göra en fastighetsin-
vestering oavsett nationalitet. All service 
såsom städ, bäddning och underhåll finns 
via resorten så ägare behöver bara med-
dela sin ankomst så är lägenheten klar att 
njutas av.  När den står tom kan den hyras 
ut till andra gäster vilket gör att den kan 
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N
ovasip är en av Sveriges största leverantörer av prefabricerade 
sandwichpaneler. Panelerna används till passivhus, lågen-
ergihus och byggnader och företaget har producerat 100-
tals hus i alla modeller och storlekar. Tekniken har använts 
i USA sedan 30-talet. Konstruktionen är flexibel och passar 
de flesta byggnaders design. Resultatet är ett extremt stark, 

energisnålt och kostnadseffektivt byggsystem som sparar energi, tid, pengar och 
arbetskraft. Allt från fritidshus till Attefallshus och fullstora villor har levererats 
till nöjda köpare. 

Husen byggs helt utan betong, grunden är en sandwichplatta på avjämnad grus-
bädd, vilket sparar såväl tid som material och miljö. Byggtiden ligger på ungefär 
hälften mot för platsbyggda hus som byggs på traditionellt sätt. Själva stommen 
tar 2-3 dagar att sätta upp och man får därmed snabbt ett vädertätt bygge. Väg-
garna levereras färdiga från Novasip med ett putsmaterial på och taket kommer 
färdigt med bandfalsad plåt limmad på en cellplastkärna. Resultatet blir ett helt 
underhållsfritt hus som dessutom gör att du kan spara energi.

    - Det som är intressant är att huset inte bara är miljövänligt när man bor i 
det, tack vare att det drar mindre energi, utan även innan man flyttat in så är 
det rätt miljömässigt. Hade samma hus byggts i Betong istället så hade det gått 
åt ungefär 4 gånger mer CO2, detta pga att vårt material har väldigt låg miljöpå-
verkan. Detta har vi kommit fram till då vi gjort Livscykelanalyser på ledande 
forskningsinstitut, berättar Ken Sjöö på Kenpo Sandwich AB.

Huset på bilden är på 225 m2 och finns i Vallentuna. Det går bara åt 5600 kwh 
per år till värme och vatten för de fem  personer som bor där. Totalt per år kon-
sumerar de 13 000 kwh för huvudbyggnaden, samt ett Attefallshus, garage och 
pool. Totalt tog det bara 3 månader innan de kunde flytta in. Hade man byggt 
detta hus platsbyggt i trä hade det tagit minst 6 månader.

Energieffektiva hus
 på halva tiden 

Hus utan sladd. Detta hus är byggt med Novasip-stomme. Detta är ett plusenergis-
hus som ligger på Wenngarns slott utanför Stockholm. Huset genererar mer ström 
än det förbrukar. Huset genererar 15000 kwh och gör av med ca 6-8000 kwh. Detta 
innebär att det är ett plusenergihus. Resterande ström säljer de boende ut på nätet 
eller laddar elbilen med.

Detta är ett attefallshus i 2 plan. Här har man tänkt lite utanför boxen. Kravet är 
max 4 meter till taket. Novasips material är helt utan organiskt material så därför 
kan man gräva ner det. Detta skapar ett hus som blir dubbelt så stort.

       Skribent:  Anna Bjärenäs

Hus med lågt CO2-avtryck tillverkade i Sverige gör succé på marknaden såväl här hemma som 
utomlands. Med sandwichpaneler får du ett underhållsfritt och energisnålt hus på halva tiden.

OM NOVASIP 

Varumärket Novasip ägs och marknadsförs av Kenpo Sandwich AB med närmare trettio års erfarenhet av panelproduktion till industrin. Företaget ligger 
främst i utvecklingen av framtida byggmaterial och lågenergilösningar. SIP-panelerna som tillverkas i fabriken i Halmstad säljs idag till såväl företag som 
privatpersoner både i Sverige och utomlands.
                       www.novasip.se



SVENSK DESIGN OCH KONST PÅ WWW.SOFIESJOSTROM.SE

Kika in i vår nätbutik och hitta originalmålningar och design 
som mattor, textilier och möbler tillverkade i Sverige såklart.
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Unika givare är nyckeln

A
tt effektivisera och au-
tomatisera produktio-
nen är för många fö-
retag ständigt aktuellt. 
Det går att förbättra 
kvalitet och effektivi-

sera på många nivåer, ner i minsta lilla 
detalj. Givare är en sådan detalj. Ofta 
blir givare tyvärr en prisfråga. Företaget 
Hemomatik jobbar istället med en kon-
kurrenskraftig relation mellan kvalitet 
och pris. 

Hemomatik startade sin bana inom auto-
mation för 47 år sedan. För 45 år sedan 
var man först i världen med cylindergiv-
are och levererade 100.000-tals av dessa 
till Mecman och Atlas Copco, samt finska 
Pimatic. Kuriöst nog skedde leveransen 

av givarna i bärkassar från matbutiken 
OBS.  Idag omsätter företaget 55 miljoner 
SEK på sin försäljning av givare, varav 
hälften kommer från egen produktion i 
fabriken i Östhammar. 

  - Vi samarbetar endast med originaltill-
verkare som bland annat levererar ”Brand 
Label” till ett tiotal kända varumärken. 
Vi jobbar globalt och levererar många 
givare med kundens artikelnummer. Vi 
har kanske Skandinaviens största lager 
av normgivare och av givare som kla-
rar 3 gånger norm. I tider där AI, IoT 
och Industri 4.0 är hetare buzz words 
än automation har Hemomatik ändå 
lyckats växa och stå emot konkurrensen 
från bland annat asiatiska företag. Före-

Endast med unika givare kan en liten svensk firma med 46 års erfarenhet av 
automationsmarknaden erbjuda något för fastighet och medicin, 

men det gäller att vara först och unik.

tagets främsta marknad finns i Sverige 
och Skandinavien, men på senare år har 
man även expanderat försäljningen på 
den asiatiska marknaden. 

    - Marknaden förändras snabbt och 
min personliga uppfattning är att världen 
inte behöver mer produkter. Automation 
blir en krympande marknad. Se bara hur 
det gått med Mecman som blev Bosch 
Rexroth som blev Aventics och försvann 
från Sverige eller Atlas Copco som blev 
Monsun Tison som blev Parker och för-
svann från Svenska marknaden. Vårt mål 
är inte att höja omsättningen per år, utan 
att omsätta samma 50 miljoner, men på 
ett kvartal. Tid är en bättre värdebaro-
meter än pengar. Vi har inga säljare bara 

tekniker och service, det tycker vi visar att 
unika produkter marknadsför sig själva, 
säger Erik Moebius, en av grundarna till 
Hemomatik AB. 

Hemomatik gör bland annat allt-i-ett-gi-
varen HM-AM1000, med MEMS-teknik 
som mäter luftflöde, temperatur och rela-
tiv luftfuktighet är speciellt lämplig för att 
kontrollera inomhusklimat och energiför-
brukning. Den har låg strömförbrukning 
och passar för enkel och flexibel monte-
ring i ventilationsrör. Den har modbus 
via RS-485. Just nu är en unik givare för 
fastighet CO2 under utveckling.

    - Detta är ett exempel på en av våra 
smarta lösningar inom HVAC och IoT
(Internet of Things) och fler är att vänta 
i framtiden, avslutar Erik.

Skribent: Anna Bjärenäs

 

 www.hemomatik.se 

 Produktion Östhammar

Konstruktion och
lager Länna

Mini kamera för 
Projekt medicin 
och inspektion.  
PICORAMED.
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www.naturpooler.se 

NYHET!
En naturnära badupplevelse

Vi hjälper dig att skapa, din unika POOL med 
ett rent och friskt vatten utan kemikalier. 

Du läste rätt INGA KEMIKALIER!
Kontakta oss: info@naturpooler.se

Tel: 0761 15 11 14

Unikt, svenskt 
dammsugarmunstycke!

KAMPANJ169:- 
(Ord. pris 199:-+ frakt)

Tycker du att det är jobbigt att dammsuga?  

Läs då vidare här!

• Med Nozzy Glider sparar du axlar och leder och du behöver inte anstränga 

dig lika mycket som med ditt vanliga munstycke.

• Du vinner tid. Med Nozzy Glider på ditt dammsugarrör dammsuger du 

snabbt och enkelt. Dessutom slipper du växla läge på munstycket när du 

byter från golv till matta. 

• Nozzy Glider har samma läge på alla underlag. 

• Nozzy Glider suger inte fast på mattor, den unika konstruktionen motverkar 

det vacuum som annars bildas med de flesta andra munstycken.

Du kan läsa mer och beställa munstycket på 

www.nozzyglider.se

Beckoholmen 507. 115 21 Stockholm    www.innovac.se  info.innovac.se

Varför inte prova denna unika svenska patenterade 
uppfinning som tillverkas i Sverige? Nu har vi dessutom en 
kampanj som innebär att du betalar endast 169 kr + frakt 
(ord.pris 199 kr + frakt) om du beställer före den 31 maj
2020.

+frakt

Åmells Möbler i Gnesta AB, Marielundsgatan 12, 646 34 GNESTA
Hemsida: www.amells.se     E-post: info@amells.se    Telefon: 0158-13850

Öppettider: Vardagar 10-17, Lördagar 11-15, Söndagar & helgdagar stängt

Vi har vår fabrik & utställning i Gnesta!
Välkommen att besöka vår utställning eller hemsida för inspiration!

www.envac.se

SMART SOPSUG FÖR HÅLLBARA STÄDER

Ta hand om avfallet på ett smart, hållbart och kostnadseffektivt sätt 

    Sopsug, en naturlig del av infrastrukturen

    - I framtiden kan det bli lika naturligt att hantera
    hushållsavfall i slutna system som att ansluta 
    fastigheter till avloppsnätet, säger Patrick Haraldsson, 
    VD för Envac North Europe



GLASS HOUSE 80

KONTIO.SE

FRAMTIDEN BYGGS 
AV TIMMER 
Innovativt timmer från Finlands norra  
skogar möter skandinavisk design och  
blir till ditt drömhus. Med miljö och hälsa  
i fokus erbjuder Kontio högsta kvalitet  
till rimliga priser. Allt från Palm Springs- 
inspirerande glashus till klassiska  
skärgårdshus – oavsett vem du är  
finns ett timmerhus för dig.

Hem&Bostad_Kontio.indd   1Hem&Bostad_Kontio.indd   1 2020-04-21   14:482020-04-21   14:48



Se vår hemsida med c:a 3000 bilder

emmabodakonst.se
Butik 0471-13760, Göran 0709-215824

Öppet söndag-torsdag 13-18, fredag 10-12

Följ oss på           

Vi erbjuder fri frakt 
under april och maj månad

pga rådande omständigheter

Ta hand om varandra!

Svenskt virke från 
kalhyggesfria skogar

- Trä är bara ett verkligt 
hållbart material om det 
kommer från levande 
skogar där man tar 
hänsyn till den biologiska 
mångfalden, säger 
Markus Stéen, vd på 
Plockhugget. Du når 
Markus på markus@
plockhugget.se

Runt 2000 arter i den svenska skogen är hotade – de allra flesta på grund 
av dagens skogsbruk. Samtidigt är behovet av att motverka och hantera 
klimatförändringarna akut. Därför finns Plockhugget, företaget som bara 
säljer virke från skogar som inte kalhuggs. 

Plockhugget väljer ut och fäller träd utifrån deras storlek och mognad. Det 
ger en vacker, varierad och naturlig skog - ett fungerande ekosystem med 
ett myller av arter och träd i olika ålder och storlek. Då blir skogarna tåliga 
mot storm, brand, torka och översvämning. Markens koldioxid stannar 
dessutom kvar under jord och skogen fortsätter binda koldioxid utan 
avbrott.

Våra köpare får veta var virket kommer ifrån och varje bräda levereras med 
en historia: Var växte trädet? Vilka insekter, fåglar och blommor samsas där? 
Vem brukar skogen?

Plockhugget erbjuder också tjänster som utbildning, rådgivning, förvaltning 
och skogsbruksplanläggning inom hyggesfritt skogsbruk

 

miljövänligast på virkesmarknaden

Beställ via vår webbsida
www.plockhugget.se

”Alla har rätt till ett vackert 
hem oavsett plånbok”
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Då ska du självklart gå med i Villaägarna.  
Tack vare att vi är så många får du som medlem  
en lång rad fördelar, anpassade för livet med hus.  
Gå med redan idag för bara 395 kronor. 

Sen finns Villaägarna där för dig i alla tänkbara 
situationer. Ska du investera i din bostad eller  
trädgård – använd dina exklusiva medlemsrabatter. 
Står du inför frågor som känns omöjliga – vänd dig  
till vår kostnadsfria expertrådgivning.  
 

Känner du dig maktlös inför avlägsna beslutsfattare 
– lita på att vi står upp för bättre boendevillkor. Är allt 
under håll svårt att hålla reda på – få hjälp av digitala 
tjänsten Min Villa. 

Det finns ingen annan som jobbar lika hårt och brett 
för dig som husägare. Så gör livet enkelt med ett 
självklart beslut.

Bli en del av Sveriges starkaste grannskap på 
villaagarna.se 

Gå med redan 
idag för bara  

395 kronor 

Ditt hus. Vårt intresse.

Har ditt 
hus väggar?

20-193_VÄ_Helsidesnnons_Svd_Bilaga248x372.indd   120-193_VÄ_Helsidesnnons_Svd_Bilaga248x372.indd   1 2020-04-22   09:332020-04-22   09:33
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Gabriel Kakelugn modell Kungsholm med tillval extra skift och förhöjd fot.

Gabriel Kakelugnar AB
Strandavägen 62, SE-38471 Timmernabben, Sweden
Tel: +46 499-233 00
E-post: info@gabriel-keramik.se

Studio svart blankStudio röd

Eldstaden 
för dig som 
uppskattar 
tidlös design

VÄRME FÖR NYBYGGNATION
Kakelugnens långa rökkanaler, effektiva 
förbränning och stora tyngd borgar för 
härlig behaglig värme som varar över 
ett dygn.
 

INRED MED DESIGN OCH VÄRME
Våra Studiougnar är ett utmärkt alter-
nativ för den designmedvetna. Kunden 
som vill förena Kakelugnens alla för- 
delar med dagens krav på komfort, 
teknik och miljö.

På Gabriel Kakelugnar i Småländska  
Timmernabben tillverkas Kakel- och  
Studiougnar med samma geniala kanal-
system som Cronstedt & Wrede uppfann  
år 1767.

"Ett hus utan kakelugn är ett hus utan själ"

Dekorerna appliceras för hand 
av skickliga dekoratörer.

Läs mer på www.gabrielkakelugnar.se
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Idre Fjäll
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FRAMTIDA
PISTOMRÅDE

549 möh

BURUSJÖN 633 möh

Anslutning till skoterleder

Skoterledsutfart
Anslutning till Burusjöspåret

Längdskidspår

VV

Sveriges nyaste
skidanläggning

I norra Dalarna djupt inne i de orörda skogarna ligger en magisk plats som nu har 
vaknat till liv - Idre Himmelfjäll, den första nya skidanläggningen i Sverige på 30 år!

 i är en modern alpin anläggning där åkglädje går hand i hand med miljötänk. Pistsystemet 
 är byggt i ”Colorado”-stil med slingrande nedfarter framdragna genom trolsk fjällskog. 
 Skogen är viktig på Himmelfjäll och därför har vi gallrat försiktigt för en naturnära skid-
upplevelse. Har du tur kanske du stöter på någon av alla de invånare som bott här på fjället sedan 
urminnes tider.

18 nedfarter och 8 liftar tar dig runt i det breda skidsystemet. Våra backar är naturliga, roliga, 
svängiga och omväxlande. Vi erbjuder gröna, blåa och någon röd nedfart där högsta fallhöjden 
är på 323 meter och den längsta backen mäter hela 3,2 kilometer.

För dig som vill åka längdskidor finns spår som tar dig vidare ut i ett gnistrande vinterlandskap 
och Idre Fjälls 84 kilometer preparerade tränings- och motionsspår.

välkommen till vintersäsongen 2020/2021!

Välkommen till Idre Himmelfjäll 
och FRITIDSHUSMÄSSAN 

21-22 augusti 2020.

FAKTA: BOENDE SKI IN - SKI OUT · 18 NEDFARTER · 8 LIFTAR · SKIDSKOLA · SKIDUTHYRNING · LÄNGDSKIDÅKNING · RESTAURANG
AFTER SKI · TURSKIDÅKNING · SOND´S 180 MIL SKOTERLEDER · SKOTERUTHYRNING · GUIDADE SKOTERTURER · RENAKTIVITETER

BYGG DIN EGEN FJÄLLDRÖM 
TOMTER TILL SALU

Byggklara tomter från 395.000 kr
KONTAKTA PETER HÖÖGS

TEL. 073-530 83 89

RESTAURANG

Vi söker boendeobjekt för förmedling i och 
omkring Idre Himmelfjäll. 
För mer info ring tel. 0253-402 00.



F
amiljeföretaget Snêk har tagit fram ett köks-
system så nära ett platsbyggt kök det bara går. 
På Snêks hemsida kan kunden designa hela 
köket själv och får full frihet att välja allt från 
utformning och finish, till hur mycket man 
vill göra själv av montering och målning. Allt 

tillverkas i massivt trä och materialet till stommarna är furu, 
medan hyllplan och lådor kan göras i ek. 

    - När man kommer från Norrland känns det bra att jobba 
med den långsamväxande Norrlandsfurun som tar tre gånger så 
lång tid på sig att växa som vanlig furu. Vi jobbar uteslutande 
med förnybar skog och färgen vi målar med är uteslutande 
linolja. Kunden designar själv i vårt onlineverktyg och väljer 
där hur många luckor, skåp och lådor man vill ha. Allt fräses 
ut i trä, som vi målar för hand i linolja, berättar Fredrik Karls-
son Peraldi, som tillsammans med sin fru, Sandrine Peraldi, 
grundat företaget Snêk.

Företagsidén föddes när grundarna skulle köpa ett kök till sin 
sekelskifteslägenhet och upptäckte att det var omöjligt att hitta 
ett modernt kök med traditionell look utan mdf och spånski-
vor, till en rimlig kostnad. Man bestämde sig då för att fylla 
den luckan på marknaden. Köken från Snêk ger ett genuint 
och traditionellt intryck men har alla moderna funktioner. 
Glidande laxstjärtsfogar gör att man kan montera en stomme 
på 30 sekunder, vilket ger väldigt enkel montering för kunden. 

    - Vi har gjort många val i själva utformningen, med gli-
dande fogar och innanförliggande ramluckor, det är en hel 
del detaljer i tillverkningen som förenklar för kunden. Man 
monterar köket utan verktyg och kan även demontera det 
utan verktyg. För att montera ett helt kök tycker vi att det ska 
räcka med en vanlig verktygslåda, säger Fredrik.

Kunden ritar köket själv och designen går efter avstämning till 
produktionslinjen i fabriken i Kalix. Moderna mjukvarupro-
gram gör det möjligt att i princip bara trycka på en knapp för 
att få iväg ordern till en modern maskinpark, som automati-
serar mycket av det som traditionellt görs för hand. Detta är 
en av faktorerna som bidrar till en kostnadseffektiv process. 

    - För att minimera priset utan att göra avkall på kvalitet, 
levereras köken direkt från fabriken till kunden utan mel-
lanhänder. Vi har skapat ett modulsystem för att göra det så 
enkelt som möjligt för kunden att montera köket och för att få 
ner transportkostnaderna. Kunden kan också påverka priset 
genom sitt val av hur mycket man vill göra själv, säger Fredrik.
Det finns flera olika nivåer på självservice. Basicnivån innebär 
att kunderna köper allt trärent, med lådor och skåp omonte-
rade. Det går även att välja att få allt grundoljat, med lådorna 
monterade, täckmålat eller helt monterat. Prisskillnaden mellan 
högsta och lägsta servicenivå är 70 procent, vilket gör att man 
som kund kan göra stora besparingar om man är lite händig. 
Snêk gör även köksluckor till IKEA-stommar - ramluckor i 
massivt trä med gerade hörn som andas kvalitet. Också här 
kan man som kund välja på färdigmålat eller obehandlat och 
påverka slutpriset. 

Genuina kök från Norrländska Snêk med alla moderna funktionaliteter är gör-det-självarens dröm.
 Tack vare automatisering och valfri servicenivå är dessutom priset konkurrenskraftigt. 

Unika kvalitetskök med 
moderna funktioner

Snêk
Timeless Value

    - På ett sätt är vi väldigt traditionella när man ser till material, men vi är 
också hypermoderna, då vi har 3D-verktyg online kopplade till produktionen 
som är automatiserad och robotifierad. Vi tänker framåt men ser också bakåt 
och utmanar hela det sätt på vilket köksbranschen fungerar. Vi kompromis-
sar inte med kvaliteten men med processen, vilket gör att vi kan leverera 
högkvalitativa, unika kök till en bra prislapp, avslutar Fredrik.

Skribent: Anna Bjärenäs www.snek.se


