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Året var 1929 när Ivar Andersson, 19 år 
gammal, åkte tvärs över Atlanten för att  
söka lyckan i det stora landet i väst. På plats  
i Hartford, Connecticut, väntade farbror  
Manne och så småningom även ett nytt yrke: 
parkettläggare. Samtidigt som Ivar lärde sig 
konsten att lägga en vacker parkett, började  
en idé gro. Vid hemresan till Sverige var  
planen klar: Ivar skulle starta ett företag  
inom golvbranschen.

Det har gått några år sedan Golvabia 
grundades 1949 i Anderstorp, Småland.  
Här finns vi fortfarande kvar, både kontor,  
lager och fabrik. Vi har vuxit från att erbjuda 
parkettläggning och golvinstallation, till att 
vara ett komplett golvföretag med tillverkning, 
import och export av golv. Även familjen 
bakom företaget har vuxit. Idag drivs Golvabia 
av tredje generationens golvföretagare, Victoria 
och Roger Davidsson. 

För oss på Golvabia går kunskap, kvalitet och 
design hand i hand. Vi jagar inte kortsiktiga 
trender. Vi tror på långsiktigt designtänk och 
hållbara golv som blir en del av livet – den där 
härliga resan som pågår i våra skandinaviska 
hem. Vi vet av erfarenhet. Vår resa började för 
snart 70 år sedan, den dagen då Ivar kom hem. 

”Vi har jobbat på  
och nu lanserar  
vi fina nyheter”
Nu ser vi fram emot en höst som känns mer lik den som var före Covid. 
Vi längtar efter att det ska bli som förut! Frukostfrallan som vi alltid haft 
på fredagar här på kontoret är så saknad. Gemenskapen att sitta tillsam-
mans och se fram emot helgen och prata om veckan som varit. 

Sedan förra hösten har vi på Golvabia lagt arbete på att förbättra både 
oss och våra produkter. I Magazinet hittar ni en del av resultatet av vad  
vi gjort. Vi har t.ex. Svanat vårat Maxwood golv, vi har gjort nya kataloger 
på alla produktområden och fyllt dem med mängder av nyheter och 
spännande produkter, som vi till och med kampanjar här i tidningen! Titta 
t.ex. på Maxwear Stone som har utökats med ett nytt attraktivt mönster: 
Ceppo di Gré. 

Att trivas hemma har blivit märkbart viktigt den senaste tiden och allt 
fler upptäcker vad en matta kan tillföra hemmet. Villa Fernströms resa  
i SVT's Husdrömmar var spännande och att sedan se resultatet var impo-
nerande. Vi är glada att de valde de fina mattorna Vogue och Camelot 
från oss. Här ser man verkligen vilken känsla och komfort ett hem får när 
man tillför textiler, i detta fall mattan. Läs om Fernströms  
i reportaget på sidorna 18-21.

För den som vill vara kreativ i höst bjuder vi på en inspirerande artikel  
om hur man skapar en egen moodboard. Kolla sidorna 26-29, det finns  
så många roliga möjligheter att sätta samman sina tankar och idéer på. 

Vi hoppas ge er inspiration och lite avkoppling med läsningen i årets 
Magazine. Med önskan om en skön och mer normal höst! 

En resa som varat 
i mer än 70 år.

Omtyckta 
golv sedan 

1949

OMSLAGSBILD: CW Photography. Vardagsrum hos Villa Fernström.  
Matta: Vogue, färg blond.  

Victoria Davidsson
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På Golvabia pågår ständigt ett gediget arbete 
för att inspirera och vägleda vid uppgradering av 
ditt hem. Vi tar fram produkter med rätt kvalité 
där färg, form och funktion går som en röd tråd 
genom hela vår produktlinje. I detta magasin har 
vi samlat aktuella produkter med stilsäker och 
hållbar design som sedan kryddats med konkreta 
tips och idéer.
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Himla

Nuaktuellt

Vackra handdukar från 

Förgyll badrummet i höst med 
vackra handdukar från Himla. 
Handduksserierna finns i sobra 
färgtoner i material som bomull 
och linne och som har hög absortionsförmåga.  
Här Lina (Indigo) och Fresh Laundry (Azur)
Himlas doftpinnar adderar dessutom en  
touch av lyxigt välbehag. Produkterna finns  
att köpa på himla.com

Arktis är en av årets lite kaxigare kakelnyheter! En  
serie plattor i 6x25 cm varvar både matt och blankt. 
Här i skön grön. Se golvabia.se för fler nyanser. 

Givande samarbete med Vedum
I ett unikt samarbete mellan Vedum och Golvabia har vi tillsam-
mans tagit fram välmatchande produkter för attraktiva badrum. 
Resultatet av våra kombinationer är en skön badrumskänsla som 
dröjer kvar, varje gång. Vi har funnit en gemensam grund där vi 
som två familjeföretag arbetar under liknande former mot buti-
kerna beträffande badrumsförsäljning. Vedum Kök & Bad inreder 
sedan 1919 de skandinaviska hemmen med vacker, funktionell 
och långsiktig design.

Vägg: Brooklyn, Fumo 60x120 cm
Golv: Brooklyn, Fossile 60x60 cm

Fortsatt samarbete med Vedum

Himla

Maxwear stone: Ceppo di Gré
Vår vinylgolvsserie Maxwear har
fått två nya referenser: Ceppo Grey
och Ceppo Sand. Planken efterliknar
den vackra italilenska stenen Ceppo
di Gre. Kombinera gärna med någon
av våra trämönstrade plank. Lägg t.ex.
Ceppo i entrén och fortsätt vidare
med trämönster i vardagsrummet!

Ceppo Sand Ceppo Grey

Maxwear Grey
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3029 0025

SVANENMÄRKT

3029 0025

I våra kataloger får man en bra 
översikt på vårt sortiment, inspri-
rerande bildmaterial och nyttig 
information kring format, färger, 
och slitageklass mm.

Ny fräsch trägolvskatalog, komplett 
med alla format och färger. Matnyt-
tig information och tips. 

Keramikkatalogen, en tungviktare 
med allt vårt kakel och klinker. 

Textilkatalogen är lite mindre i sitt 
format men ger en fin översikt över 
vårt textila sortiment. 

Kataloger 
för alla våra  
produkter

    Bläddra i katalogerna  
           på golvabia.se.  

Nu Svanar vi Maxwood!
Vad innebär ett Svanenmärkt golv? 
• Det uppfyller tuffa krav på material och råvaror.  
• Det innehåller minimalt med skadliga kemikalier.  
• Golvet håller hög kvalitet och funktion. 
 
Det är en utvecklande resa att tillverka golv och det är med 70 år i ryggen  
som vi fortsätter framåt som en ledande golvleverantör på marknaden.  
Att svana gör skillnad! Säg det, skriv det, gör det. Svana!

Nyhet! Maxwoodfamiljen växer. 
Låt oss presentera dess nyaste medlem

 XLW
1800x235 mm.

Wellington - Ny kollektion öglad ullmatta  
Ull är helt organiskt, naturligt smutsavvisande och dessutom 

slitstark.  I vår nya serie Wellington som kommer i en sober 
färgskala får man en elegant ullmatta. Matcha mattan med 
torkade växter och en snygg lampa i naturnära material t.ex. 
lampan Rosdala XL från konsthantverk.com i rå mässing och 

klarglas (30cm Ø). Smakfullt tycker vi! 
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Golvet är  
basen i hemmet

Äkta trägolv sätter tonen:

Maxwood XL, Ek Elegant Grå  
används genomgående i hela  huset. 
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När du ska välja golv är det viktigt att välja 
ett golv som stämmer in i ditt hus och som 
kan förmedla den känsla du vill åt. Trägolv 
finns i olika träslag och även i en mängd 
olika  färgtoner. Är du en person som älskar 
naturmaterial så är trägolv ett givet val.  

Här har man valt vårt trägolv Maxwood som är 
ett bra alternativ i hem där man vill ha ett äkta 
och rejält trägolv med naturlig skönhet och 
komfort, utan att offra något i slitstyrka och 
livslängd. Grunden till tåligheten är kärnan som 
består av HDF, hårt sammanpressade träfiber 
som är mycket hårdare än ens det hårdaste 
träslag. Hårdheten ger ett formstabilt underlag 
så att vi kan lägga på en mycket starkare lack 
än vad som tidigare varit möjligt. Resultatet 
är fortfarande ett naturligt äkta trägolv, men 
med bättre egenskaper. Maxwood trägolv har 
en tjocklek på 10,5mm och med den smarta 
klickfogen är golvet mycket lätt att lägga. Kom-
forten förbättras ytterligare med det inbyggda 
ljuddämpningsskiktet av kork.

1. Hemligheten till ett harmoniskt hem är 
att tonen som finns i golvet ska återkom-

ma i inredningen. Håll dig till samma färgskala 
men använd olika typer av material. Bilderna 
visar hur samma golv återkommer i flera rum. 
Alla rum har samma lågmälda färgskala med 
sköna samstämda accentfärger som även de 
återkommer. 

2. När golvet är valt kommer det till inred-
ningen och här tycker vi att en mix av 

gammalt och nytt kan ge en personlig känsla. 
Dekorera med saker som har ett känslomässigt 
värde för dig som gör att du blir glad! 

3. Addera sedan textiler och andra ma-
terial för att skapa djup i inredningen. 

När det kommer till textilierna, använd gärna 
mönstrade för att få in lite energi, dessa kan 
lätt bytas efter säsong. Att byta textilier är ett 
prisvärt sätt att skapa förändring i inredningen. 
Njut därefter av ditt hem!

Ledstången lindad i läder matchar 
fint med golvets stilfulla uttryck. 

Draperier längs en 
hel vägg gömmer 

smakfullt garderoben 
och ger samtidigt 

sovrummet en rofylld 
och behaglig känsla. 
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Våra trägolv har en vacker och naturlig lyster 
som ger en mjuk och inbjudande känsla. Varje 
bräda har fått sitt utseende från just de förut-
sättningar som fanns där precis det trädet har 
vuxit. Läge, väder och jordmån gör träråvaran 
unik, precis som ett fint vin!

För att på ett effektivt och hållbart sätt ta vara 
på trädet, använder vi oss av fanér. Fanér är 
tunna skikt av trä som skurits fram ur de finas-
te träden och blir lika vackra och fylliga i sitt 
utseende som en massiv golvplanka. Fanéret 
uppfanns redan under forntiden i Egypten, ett 
land som saknade stora skogstillgångar. För de 
människorna var trä en dyrbar råvara som man 
använde på ett sparsamt och smart sätt.

Maxwood Jazz 
595x121 mm

Maxwood Lodge 
1190x195 mm

Maxwood XL 
1800x195 mm

Maxwood XLW 
1800x235 mm

Nyhet!  
Maxwood Raw  

i alla våra format!
Nu finns Maxwood Raw i alla våra 

trägolvsformat. Från vår största och 
bredaste planka i XLW, som ger ett 
gediget och maffigt intryck, ner till 

minsta fomatet i Maxwood Jazz som 
bildar ett klassiskt fiskbensmönster. 
Oavsett vilken stil du vill ha på ditt 

golv kan du alltid känna dig trygg 
med Maxwood Raw, ett ekgolv med 

naturnära och levande karaktär.

Mer golv

Råvaran från skogen sågas 
till massiva plank och 

räcker till 1 m2. 

Samma mängd råvara ger: 

Råvaran från skogen skärs  
till fanér och räcker till  
8 m2 Golvabia trägolv.

Mer skog kvar

Fanér
Traditionella trägolv

Våra golv  
spar på  
naturens  
resurser 
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kampanjpriserna gäller t.o.m 211131.

3029 0025

SVANENMÄRKT

Ek Natur Raw    137037

Ek Natur    137042

Ek Natur Elegant Grå    137045

Ek Natur Raw    136836

Ek Natur    136842

Ek Unique Elegant Grå    136845

Maxwood XL  |  1800 x 190 x 10,5 mmMaxwood  Lodge  |  1190 x 195 x 10,5 mm

Ett robust och starkt trägolv

Kampanjpris Maxwood Lodge 399:- (ord.469:-)   |   Kampanjpris Maxwood XL 469:- (ord. 529:-)
Kampanjpriserna gäller t.o.m 211130.

Hitta din närmaste butik på golvabia.se

kampanjpriserna gäller t.o.m 211131.

Kampanj fr. 399:-/m2
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Hemse

Hitta din närmaste butik på golvabia.se

Hemse är en naturnära och elegant serie som passar på både golv och vägg. 
Plattan är gjord av granitkeramik, ett mycket starkt material som dessutom 
är enkelt att underhålla. Kombinera gärna olika format för en spännande 
upplevelse. På bild syns även kakel Lilly, Latte blank 5x25.

kampanjpriserna gäller t.o.m 211130

Kampanj på hela 
serien

Granitkeramik för alla utrymmen

FÄRG: GREY

20%

FORMAT:
60x120 cm sågad 568:-/m2 (ord.710:-)
60x60 cm sågad 474:-/m2 (ord.592:-)
30x60 cm pressad 378:-/m2 (ord.472:-)
Mosaik 5x5 cm (Ark 30x30) 1938:-/m2 (ord.2423:-)
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Fritsla Tyglager 
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Hunden Ralph, tyglagrets egen kändis poserar 
vant framför kameran. 

Företag:  
Fritsla Tyglager

Företaget startades:  
1976 av Lars pappa

Ägs och drivs idag av: 
Lars Hultin och Lena Svensson

Instagramkonto:   
@fritslatyglager

Lena driver inredningsavdelningen 
med möbler, inredningsdetaljer 
och även ett mindre sortiment av 
kläder. Stylinguppdrag varvas med 
butiksjobb och allt smälter samman 
till det hon verkligen brinner för; att 
skapa vackra och intressanta miljöer.  

De driver Fritsla Tyglager. En butik i hela tre 
våningar, som har en härlig blandning av 
tyger, inredning, kläder och även möbler. 
Att besöka Fritsla Tyglager är inte som vilken 
inredningsbutik som helst, här bjuds man på 
en hel upplevelse. På gården finns dessutom 
ett underbart fik som passar perfekt in i deras 
sköna atmosfär. De har verkligen lyckats att 
skapa någonting unikt och det hela blir ett 
trevligt utflyktsmål. 

Vi hittar butiken ute på landsbygden närmare 
bestämt i Fritsla, Västra Götaland. Det här är 
en bygd med starka rötter i textilhistoria och 
med den, sedan generationer hög kompetens 
inom textil. Det gör Mark till Sveriges textila 
centrum – Tygriket. Fritsla har ett attraktivt 
läge med närhet till bl.a. Borås, Varberg, Göte-
borg och Ullared vilket gör att man når en stark 
kundgrupp. Butiken besöks även av många 
norska kunder som kommer ned från Bohuslän. 
Under sommarmånaderna är det högtryck, 
trots det känns det sällan trångt. De tre våning-
arna gör att man inte går på varandra.

Lars är uppvuxen med tyger sedan barnsben då 
hans far sedan 1976 drev Fritsla Tyglager som 
en grossistfirma. Då hette det Fritsla textil och 
fokus låg på billiga tyger. Det var bl.a. en hel del 
partiförsäljning på tyger ifrån Europa. Damerna 
brukade åka runt i ”tygriket” till klutabodarna 
som det kallades och fynda tyger. Det här var i 

en tid då många sydde mycket av både kläder 
och andra hemtextilier själv.  

Butiken är fortfarande kvar i samma lokal. Ännu 
längre tillbaka har här har varit sömnadsfabrik, 
på 1800-talet sydde man barn- och arbets-
kläder här. I golvet på andra våningen kan den 
som är uppmärksam se spår av den gamla 
fabriksverksamheten. Det är en anrik miljö med 
starka kopplingar till textilhistoria vi befinner 
oss i och det känns. 

När Lars pappa hastigt gick bort 2005 tog 
Lars beslutet att ta över verksamheten. Hans 
strategi var dock något annan än hans fars. Han 
skulle satsa på ett sortiment med högre kvalité 
och började med att sälja ut det befintliga 
sortimentet och rensa upp bland gammalt ma-
terial. Därefter blev det nylansering av bättre 
och mer kvalitativa tyger. Det var lite nervöst 
i början att ändra inriktning men kunderna 
vande sig och fortsatte troget att komma. 

Lena, Lars sambo hade sedan ett en tid tillbaka 
en egen idé om hur butiken skulle kunna 
utvecklas ytterligare. Hon ville kombinera 
inredningsartiklar ihop med tygerna. En idé  
hon fått efter att ha besökt Formexmässan.  
Lena jobbade då i ett annat bolag men tanken 
mognade och de bestämde de sig för att prova 
Lenas idé. Sommaren 2007 ägnade hon sig helt 
åt Tyglagret.     

Lena och Lars har utvecklat Fritsla Tyglager till en sofistikerad 
butik med mycket charm och värme. Här finns en skön mix av 
tyger i alla dess slag och noga utvald inredning. Butiken lyckas 
dessutom med konststycket att andas både storstad och lantcharm 
på en och samma gång! 
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De fick börja med att rensa och göra plats för 
det nya sortimentet. 
 – Det var hårt jobb och tungt slit i början. 
Många gamla arkiv och annat som magasine-
rats skulle rensas ut innan det nya sortimentet 
kunde ta plats i butiken. Jag jobbade som bara 
den! säger Lena. 

Efter några intensiva veckor av plock, städ och 
iordningställande kunde de äntligen öppna den 
nya avdelningen. Kunderna gav bra gensvar och 
med tiden har detta vuxit och blivit en stor del 
av butiken. Nu återfinns även möbler, lampor 
och kläder i sortimentet. Stora varumärken 
som Artwood, Ernst, Garbera och L:a bruket 
står fint ihop med unika och mindre kända 
föremål. Allt är noga utvalt och tillsammans 
skapas en unik och säker stil som Lena driver 
med trygg hand. Något som omedelbart känns 
när man kliver in. 

Behöver du hjälp med att inreda så finns Lena 
där och tar uppdrag med inredningsprojekt och 
styling när man handlar produkter från butiken. 

En trappa upp, på tygavdelningen finns det 
tyger både på metervara och i färdiga mått,  
i alla tänkbara mönster och färger. Här kan 
kunden verkligen botanisera i det stora sorti-
ment som de har på lager. Något som utökats 
under de senaste åren är det breda utbudet av 
färdigsydda gardiner, dukar, kuddar och lakan. 
Alla vill ju inte sy själva och då finns här mycket 
färdigt att välja från. Man kan också beställa 
sömnadtjänst. Då får man det tyg man önskar  
i exakt rätt mått precis där man vill det.   

Lenas arbetsbänk på tredje våning där hon jobbar med att ta fram inredningsförslag till kunder. Här har hon 
tillgång till fysiska prover på de textila materialen. Kunden får en sammanställning som attraktiv moodbo-
ard som hon gör i datorn där hon kombinerar möbler, tyger och inspirationsbilder
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Varje hörn i butiken bjuder på fina produkter  
och intressanta blickfång. 
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• Rensa bort småplock, det vill gärna 
störa ögat. Hellre färre och stora 
saker.

• Sätt gardinskenan i taket, det lyfter 
takhöjden och skapar rymd.

• Stora mattor, så stora som möjligt. 
Köp så stor matta som du har råd 
med, det ger rummet en ombonad 
känsla.  

• Inga vita väggar! Måla väggarna i en 
kulör, i en subtil färg. Detta skapar 
ett lugn. Måla in golv- och vägglis-
ter i samma nyans som väggarna.

• Kontraster och strukturer. Jobba 
med mjukt/hårt, slät/luddig och 
olika former som rund/kantig. Det 
gör rummet intressant.  

Styla hemma med 
Lenas experttips:

Vackra soffor och fotöljer 
bjuder in till en stunds vila. 

På Golvet mattan Stella. 
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Textilkunskapen sitter i blodet hos 
Lars. Köper man metervara så 
mäter han snabbt upp, och hjälper 
till att räkna ut mängden tyg som 
behövs. Han ser också till att man 
tryggt får med sig rätt tillbehör till 
sitt syprojekt.

- Vi är en  
destinationsbutik. 

Här får man en  
hel upplevlse!

Hela verksamheten har 
under de senaste åren 
vuxit och utvecklats 
stadigt. Man har arbe-
tat med att att stärka 
sin administration för 

att kunna ha ordentlig 
ordning på sitt stora 

sortiment. På så sätt och 
tillsammans med fantastiskt 

duktiga anställda har de klarat 
att hantera den stora tillväxten. När 

Coronapandemin slog till 2020 blev det lugnt i 
butiken ett litet slag, och Lena och Lars blev så-
klart som så många andra butiksägare oroliga. 
Tack vare Lenas stylinguppdrag hade man dock 
fullt upp att göra ändå. Efter några månader 
med pandemin och en ny vardag där folk spen-
derar mycket tid hemma har butiken fortsatt 
att vara populär. Folk vill göra fint i sina hem. 

Mycket av marknadsföringen sker på instagram. 
Här når de direkt den målgrupp som passar 
deras butik. Ofta lägger Lena ut produkter och 
kläder som man kan beställa direkt av henne, 
så ordnar hon så att sakerna skickas direkt hem 
till dig. Någon vanlig webshop har de inte i 
dagsläget. 
 – Vi är en destinationsbutik, säger Lars. Vi 
vill ge våra kunder en hel upplevelse. Kunderna 
återkommer år efter år och de får en härlig 
utflykt i vacker miljö. Man är beredd att åka 
ganska långt när man hittat något man gillar.  

En populär följeslagare till Lena är hunden 
Ralph. Han bidrar till en härlig stämning i buti-
ken som har blivit Tyglagrets egen kändis. Han 

poserar vant både på instagram och för alla 
som vill fota honom när de kommer hit.

En spännande nyhet är att Tyglagret tillsam-
mans med några andra butiker har startat  
varumärket NXT Interior. Det är möbler som 
tillverkas efter deras önskemål. Tillverkningen 
sker i Indonesien Java. Det är ett spännande 
sortiment som passar perfekt in i den stil som 
Fritsla Tyglager står för.

Förutom alla dessa härliga möbler, inrednings-
detaljer och tyger kan man även köpa sig en 
matta från Golvabia. Heltäckande eller perfekt 
måttanpassad efter matsalsmöblerna från  
NXT Interior. Fritsla tyglager har ett sortiment 
av mattor från Golvbia särskilt utvalt att gå hand 
i hand med Fritsla Tyglagers stil och koncept.  

Gör en utflykt till Fritsla Tyglager i höst, och in-
spireras av stilsäker inredning. Besök deras Café 
och ät en bulle eller en av deras goda sallader.   
När du sen betalar i kassan, glöm inte att köpa 
med dig en lakritsstång! Något att tugga på 
medan du njuter av det vackra landskapet  
på väg hem i bilen – som nu är fylld med tyger 
och vackra saker.   
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FÄRGER:

kampanjpriserna gäller t.o.m 211130

Hitta din närmaste butik på golvabia.se

FORMAT:
60x120 cm sågad 803:-/m2 (ord.1004:-)
60x60 cm sågad 568:-/m2 (ord.710:-)
30x60 cm sågad 493:-/m2 (ord. 616:-)
Mosaik 5x5 cm (Ark 30x30) 1611:-/m2 (ord.2014:-)

Kampanj 20% på hela 
serien

Öresund
Granitkeramik för alla utrymmen

Öresund är en modern granitkeramikplatta med touch av 
terrazzo. Kanterna är sågade vilket ger plattan ett exklusivt 
intryck, och ditt hem en modern känsla. En fantastiskt fin 
platta som kan sättas på både golv och vägg. Kombinera fritt 
färg och format inom serien. 

FORMAT:
60x120 cm sågad 663:-/m2 (ord.829:-)
60x60 cm sågad 549:-/m2 (ord.686:-)
30x60 cm sågad 539:-/m2 (ord. 674:-)
Mosaik 5x5 cm (Ark 30x30) 1612:-/m2 (ord.2014:-)

Grå Vit BeigeGrafit

Hitta din närmaste butik på golvabia.se
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Det här är världens  
häftigaste hus!
 - Gert Wingårdh
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Villa Fernström
Vi känner igen dem från SVT’s Husdrömmar (säsong från 2021).  

Linus Fernström och Karin Persson. Han, hockeymålvakten som efter  
en skada tvingas lägga karriären på hyllan. Hon, butikschef i dagligvaruhandel  

med planer om egen butik, och så barnen Stella och Frans.  

HEMMA HOS:

Tillsammans har de skapat ett av Sveriges just 
nu mest omtalade villor. Det är högklassig de-
sign hela vägen ut i fingerspetsarna. Från valet 
av tomt, husets placering till materialval både 
inne och ute. Stora penseldrag och små pytte 
detaljer – Allt är noga genomtänkt och välde-
signat. Till och med Gert Wingårdh som annars 
är ganska svårimponerad lyfter på hatten och 
erkänner sig … just det, imponerad. 

År 2018 var Linus 31 år gammal och mitt i en 
framstående hockeykarriär på elitnivå. Han 
drabbades under en match av en hjärn- 

skakning, som visade sig vara en hjärnskakning 
för mycket, karriären tog tvärstopp. Det blev 
sjukskrivning och en ny vardag tonade upp sig 
för Linus och familjen. I väntan på att bli bättre 
och i ovissheten om han överhuvudtaget skulle 
kunna återvända till hockeyn, tog tristessen 
över och Linus började skissa på ett nytt hus 
åt familjen. Huset de bodde i då var ett litet 
korsvirkeshus från 50-talet, och det stod redan 
på den tilltänkta tomten. Det huset har nu  
bytt ägare och flyttats till en annan tomt.
Planen om ett nytt hus fanns där sedan tidi-
gare, men tanken var egentligen att de skulle 

vänta några år till innan projektet skulle sätta 
fart. Nu fanns det plötsligt tid att verkligen 
fundera, och skissa ner de tankar och idéer de 
hade kring det nya huset. 
 – Det hela började som en terapigrej, säger 
Linus. Han var efter skadan hjärntrött och att 
vara bland folk i miljöer med mycket ljud runt 
omkring var jobbigt. Att då få sitta i stillhet och 
rita i lugnt och ro var helt perfekt. I början gick 
det dock väldigt långsamt, någon timma om 
dagen var vad han orkade med. Men med tiden 
gick det bättre och orken kom sakta tillbaka.   

Foto: CW Photography
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Villa  
Fernström

En grym fördel med att gå hemma så här var att jag 
verkligen kunde följa dygnets timmar och se hur 
solen rör sig över tomten. Jag jobbade med snören på 
marken och markerade ut var skuggor och ljus befann 
sig under dygnets olika timmar. Det underlättade 
i valet av husets placering. En viktig punkt var att 
maximera utsikten mot havet och samtidigt få så 
mycket ljusinsläpp som möjligt. Jag har säkert ritat 
huset över 100 gånger!

Resultatet blev ett hus i vinkel med en fasad helt 
sömlöst klädd med tunna ribbor av gran. Norrsidan 
som ligger mot havet har stora - två meter breda 
fönster som går hela vägen från golvet, upp till tak. 
Det blir ett otroligt fint ljusinsläpp, utan att man blir 
bländad, och man ser havet från alla rum. Inndör-
rarna följer husets minimalistiska linjer och även de 
mäter från golv till tak. Förvaringen är integrerad och 
dold vilket framhäver renheten i husets design. Även 
belysningen är noga genomtänkt. Infällda ljuslister 
och spottar ger en mjuk och inbjudande framtoning 
trots husets strama design. Färgskalan är ljus och 
luftig med balanserad kontrast i de höga ekdörrarna. 
Här finns heller inga onödiga dammsamlande lister 
eller andra detaljer som stör ögat. Mattorna från 
Golvabia går i ton med den övriga inredningen och 
ger rummen en behaglig och välkomnande känsla. I 
parets sovrum har man valt att lägga mattan heltäck-
ande. Detta gör rummet tyst och ombonat. Det här 
huset är genomtänkt in i minsta vrå och hyllningen 
till havet är dess centrala punkt. 

Huset, med sin placering över klipporna på den bran-
ta bohuslänska tomten andas 50-talets Hollywood, 
men utan att för den saken bli ett vräkigt skrytbygge. 
Det känns samtidigt skandinaviskt och det hela är 
mycket fascinerande! Under 2020 blev dessutom 
Villa Fernström utsedd till vinnare av Stenungsunds 

byggnadspris. En del av motiveringen lyder:  
 
" I Bärby hittar vi en villa som hänger ut över berget och 
tar för sig och utnyttjar den imponerande utsikten över 
havet och Stenungsund. En känsla av husen på bergs-
klipporna i Los Angeles men anpassat till ett nordiskt 
uttryck på västkusten i Stenungsund.  
---  
 Huset både sticker ut och smälter in i omgivningen på 
ett positivt sätt."

Under processen att rita och planera deras eget 
drömhus har tanken sakta vuxit fram hos Linus att 
börja jobba som designer och arkitekt. Det spelar inte 
så stor roll om det handlar om möbler eller hela hus, 
Linus passionen för design är tydlig. 
 – Det är en speciell känsla att i verkligheten få 
se det man har ritat, och att få ta och känna på mate-
rialen, säger Linus. Designintresset har funnits med 
sedan barnsben och som liten älskade han att titta i 
mammas böcker om designhus. Linus fortsätter:  
 –  Det har varit, och är fortfarande tufft att släppa 
taget om hockeyn, men att kunna göra detta åt an-
dra, att få hjälpa till att förverkliga andras drömmar 
känns som ett bra karriärsval och ett steg åt rätt håll. 
Det har varit väldigt kul och lärorikt att få helhets-
bilden, och jag har fått bättre förståelse för vad man 
behöver tänka på när man designar för att underlätta 
så mycket som möjligt för hantverkarna. 

Folk började tidigt höra av sig och frågade om inte 
Linus kunde kan tänka sig att rita åt dem. Han har  
därför startat en egen arkitektfirma och uppdragen 
rullar på. 

– Har man möjlighet att göra något på riktigt, hela 
vägen, så vill man ju satsa! avslutar Linus.    

vem bor här?  
Linus Fernström och Karin Persson 
med barnen Stella 4 år och Frans  
ca 6 månader

husresa:  
Från trångbodd litet korsvirkeshus  
till stor helt egendesignad villa  
med smakfullt strama linjer.   

intressen: 
 Linus Karin 
 Design Ledarskap 
 Ishockey Träning 
 Psykologi ICA 
 Hemmafixare Älskar att jobba 
 Träning 

Instagram:   
@villafernstrom
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Mattan Vogue, färg  blond från Golvabia ger en fin inramning åt soffgruppen  
i vardagsrummet, det hela är mycket stilfullt och välkomponerat.  

I sovrummet ligger mattan Camelot, färg blond. Här är den heltäckande vilket  
gör att rummet blir tystare och dessutom blir det extra skönt att kliva ur  
sängen ruggiga höstdagar.

Linus & Karins  
bästa husbyggartips: 

Planera väl, tänk igenom era behov och ha 
tålamod, läs på!

Skaffa skickliga hantverkare som är bra  
människor. Ni ska samarbeta i många månader.

Blocketfynda! Finns massor av fynd på blocket. 
Men tänk på garantier t.ex när det gäller  
blandare mm.

Våga välja rörligt arvode, det blir nästan  
alltid billigare.

Hitta en röd tråd i designen och håll er till den. 
Det får inte bli för mycket av det goda.

HEMMA HOS  GOLVABIA MAGAZINE 23



24 GOLVABIA MAGAZINE



FORMAT:
60x120 cm sågad 777:-/m2 (ord.971:-)
60x60 cm sågad 625:-/m2 (ord.781:-)
30x60 cm sågad 568:-/m2 (ord.710:-)
15x15 cm sågad 1938:-/m2 (ord.2423:-)

Dark Ash Creme Greige

Gravity

Snygg och tidlös klinkerserie som kombinerar det 
strikta med ett mjukt färgskiftningsstänk. Denna fina 
design passar där man vill att golvet eller väggen ska 
ge en lugn och harmonisk bas.

FÄRGER:

kampanjpriserna gäller t.o.m 211130

Hitta din närmaste butik på golvabia.se

Kampanj på hela 
serien

Granitkeramik för alla utrymmen

20%
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Golvabias golv Maxwear tillverkas  i Anderstorp 
och finns nu även i ett nytt stenmönster som heter 
Ceppo.

Det är ett mycket omtyckt mönster som här finns i två 
färgställningar: ett sandfärgat och ett grått. Båda fär-
gerna ger en varm och mjuk känsla. Inspirationen har vi 
hämtat från vår omtyckta klinkerserie Ceppo di gré.

En extra finess är att du kan kombinera våra Maxwear 
produkter i ditt hem. I kök och hall kanske du väljer 
Maxwear Stone med stenmönster och sedan fortsätter 
att lägga Maxwear med trämönster i vardagsrummet.

Vår golvplanka har ett bra format 1190x299mm och 
11mm tjock och installeras enkelt och snabbt med 
klickfogen 5G. Golvet ger en attraktiv kombination av 
mjuk känsla och slitstyrka. I ett och samma material 
förenas extrem tålighet med inbjudande komforte-
genskaper. Ytan på Maxwear är slitstark (class 33) och 
behagligt komfortabel. Den höga komforten förbättras 
ytterligare med ett inbyggt ljuddämpningsskikt av kork 
och tåligheten förbättras av en skyddsimpregnering av 
klickfogarna. 

Maxwear Stone  
– som sten, fast mjuk
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stone

Dolomit 
115552

Portland 
115551

Basalt 
115553

Ceppo Sand 
115555      

Ceppo Grey  
115554

Hitta din närmaste butik på golvabia.se
Kampanjpriserna gäller t.o.m 211130

Kampanj

Som sten, fast mjuk

Nyhet! Två nya referenser  
med mönster av Ceppo di Gré

Maxwear gör sig utmärkt i alla utrymmen som du vill ska vara 
lätta att sköta och ändå ha ett komfortabelt och mjukt golv. 

Här visas Maxwear Stone, Portland. 

Nya mönstret Ceppo sätter trenden i köket. Byt 
golv och du får en helt ny look på ditt vita kök!

469:-/m2

ord.pris 529:-
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De här två skapade vi genom appen Moodboard, 
innan vi samlade ihop våra prover.

Här visar vi ett praktiskt exempel på hur man kan göra 
en moodboard. Vårt projekt är att utforma ett kök. När 
vi startar denna process har vi olika idéer och tankar 
om vilka material och produkter vi vill använda. 

Bilden visar hur vi har lagt fram olika materialprover för att 
prova oss fram och se hur produkterna passar tillsammans. 
För att tydligare få fram känslan i vad vi vill åstadkomma  
jobbar vi med bilder och andra föremål. Allt som bidrar till 
känslan man vill åt har en plats i en moodboard.

På nästa uppslag hittar du tips på hur du går tillväga när 
du skapar en moodboard digitalt och hittar de olika kom-
binationerna som vi fick ut av vårt köksprojekt.

Våra produkter i det här projektet:

Klinker   Serie Canova, Carnico 60x60 cm.  
Denna är bestämd och kommer vara med i slutresultatet.

Kök   Här står valet mellan två olika kök från Vedum:  
Maja havregul eller Liv ek. 

Trägolv   Valet står mellan Två nyanser från vår serie  
Maxwood, Ek Unique Elegant grå eller Ek Natur Raw

Tapeter   Vi väljer mellan olika tapeter från Sandberg 
Wallpaper. Kombinationen mönstrad Kvitten 432-66  
och Enfärgad Sten 583-41, eller kombinationen mönstrade 
Moa Sandstone 240-09 och Enfärgad Sten 583-01

Kakel   Valet står mellan olika kakel Signatur format 
7,5x15 i Havsblå, Sky eller Vit alternativt Blanche 7,5x15cm 
Grå blank

Mattor   Valet står mellan Highland Cumin / Akka Taupe

att skapa en

planera ditt inredningsprojekt som ett proffs!
Moodboard

Välj några accentfärger 
som kan plockas upp och 
återkomma i olika detaljer. 

Tapetprover går att beställa på nätet  
eller låna i din Coloramabutik. De här 
kommer från Sandberges Wallpaper. 
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Här får du de bästa tipsen på hur du skapar 
en perfekt moodboard att använda inför 
hemmets alla projekt. En moodboard är ett 
sätt att sammanställa vad man gillar och ex-
perimentera med vad som passar ihop, lägga 
till och dra ifrån. Inredningsidéer är ofta 
svåra att förmedla om man inte har bilder. 
En moodboard är inte bara till för dig själv i 
planeringsprocessen, utan också toppen när 
du vill förmedla känslan till andra - familj, 
hantverkare eller butikspersonal. Då blir det 
lättare för andra att ge dig råd och hjälp på 
vägen. Låter du din tankeprocess mynna ut 
i en moodboard som verktyg så minskar du 
helt enkelt risken för felköp. Låter du proces-
sen ta ett tag så hinner du se om du tröttnar 
på matbordet du valt ut.

Vad är ett moodboard?
Att ha tillgång till en moodboard, eller ett 
kollage som man också kan kalla det, är ett 
oumbärligt redskap när du skall påbörja dina 
inredningsprojekt. 

Här samlar du inspirerande bilder, tyg och 
tapetprover och andra material till projektet. 
Bilder på möbler och inredningsdetaljer i stilar 
du gillar kan också ingå. 

Två metoder för att skapa en moodboard:
• Fysiskt moodboard - klipp och klistra för 

hand (när du är klar här kan du ta ett foto 
på din pannå så har du det alltid med dig 
för att friska upp minnet).

• Digitalt moodboardverktyg – till exempel 
Houzz Sketch, Moodboard app m.fl.

Använd gärna båda metoderna tillsammans. 

Målbild
Försök att skapa tydliga målbilder för den  
livsstil och känsla du vill komma åt. Plocka  
fram bilder på miljöer, färgkombinationer och 
materialmixar som du tilltalas av. Gillar du 
ljusa eller mörka träslag? Vilken typ av metall 
gillar du? krom, matt eller blankt, koppar 
eller mässing? Material med patina eller strikt 
lackade ytor? Vad gillar du för textilier? Är det 

Fota din moodboard så har du den nära till hands! När 
du går på loppis eller hittar inredningsprylar hemma så 
kan du enkelt jämföra med din moodboard och se om 
det passar din övriga heminredning. Troligtvis hittar du 
begagnade möbler, billiga soffor och inredningspryllar 
på loppisen som går hand-i-hand med din moodboard!

att skapa en

Moodboard
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sammet, linné eller lätta tunna tyger. En annan 
viktig del är att om du har du möbler, arvegods  
eller andra saker som du redan har så glöm inte  
att ta med dem i processen. Då får du lättare in 
dem i sammanhanget.

Hitta inspiration. 
Idag fins det otaliga källor att börja gräva ur  
med vår obegränsade tillgång till sociala medier. 
Titta i tidningar, fota dina favoritmiljöer.

Jobba praktiskt.
Låna med dig prover på golv, tyger, tapeter, ncs 
koder från olika butiker för att sedan ta med dig 
hem och titta på i rätt ljus. Låna med dig flera om 
du känner dig osäker, så att du enkelt kan byta ut 
något. Genom att jobba på det här sättet så ser 
du enkelt en helhet framför dig. Att jobba så här 
kommer också att få dig att våga lite mer som att 
testa att byta ut den vita väggfärgen och se vad 
som händer med resterande inredning. 

Vad är genomförbart?
För att drömmen ska kunna bli verklighet måste 
du nu sätta en budget. Kanske hade du med din 
drömsoffa i första steget – den gav dig inspiration 
och bidrog till en särskild känsla och målbild men 
den passar inte riktigt in budgetmässigt. Nu är 
det dags att göra konkreta val och hitta exakt de 
möbler och produkter vi vill ha. 

Nu är du redo att påbörja ditt inredningsprojekt.
Den här gången med den fantastiska känslan av att 
veta att du kommer bli 100% nöjd när du är klar, 
utan att vilja ändra på någonting. Även om det 
är några steg att ta sig igenom så är det inte lika 
tidskrävande som det kanske kan kännas efter att 
ha läst detta. 

App-tips!

 MOODBOARD   Lättanvänd bas-app som inte krånglar till det. Något 
begränsad och saknar tvärr en ångraknapp.  Bra för nybörjaren! 

 HOUZZ   Klipp och klistra, hitta produkter och få inspiration direkt i 
appen. Gör moodboards eller justera detaljer direkt i en färdig bild. Få 

kontakt med andra och begär omröstning för när du har svårt att  bestämma dig. 
En komplett app med många kul funktioner.

 CANVA   Färdiga mallar att lägga in bilder och snygga rubriker i. Lätt att 
skriva in texter och tillgång till inspirationsbilder för att snabbt kunna få 

fram en viss känsla. 

App-tips!
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1190 x 195 x 11 mm

Hitta din närmaste butik på colorama.se

Ett skönt, mjukt, tyst och varmt golv av slitstark vinyl.
En kärna av HDF och men en ljuddämpande korkbaksida. 
Tillverkat i Sverige. 

Baksidan har naturkork, som ger golvet komfort 
och ljuddämpande egenskaper.

Kampanj 449:-/m2
ord.pris 499:-

kampanjpriserna gäller t.o.m 211130

Vinylklick kork

Rå Nordic 
Ekplank
116223 
(bild ovan)

Grå
Ekplank
116214

Rå Natur 
Ekplank
116216

Rustik 
Ekplank 
116218

Dimgrå 
Ekplank
116213

Sotad
Ekplank
116219
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1190 x 195 x 11 mm

Hitta din närmaste butik på colorama.se

Ett golv av vinyl som både ger mjuk svikt och som känns
varm och behaglig. Tillverkat i Sverige.  

Ett mycket omtyckt golv med tilltalande 
design, som passar för hela hemmet. 
Kvalitet och funktion är nyckelord!

Kampanj 389:-/m2

kampanjpriserna gäller t.o.m 211130

Vinylklick strong
ord.pris 409:-

Grå Antik 
Furuplank 
116301

Grå Rustik 
Ekplank 
116318

Kalkad 
Ekplank  
116315

Rökt Ekplank
116320  
(bild ovan)

Skandinavisk 
Ekplank
116323

Traditionell 
Ekplank 
116306
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Hitta din närmaste butik på colorama.se
Ek Brolöten
133533 
(bild ovan)

Ek Grimsnäs 
133550

Med Colorama trägolv får du ett riktigt bra golv till rätt pris och det  
går snabbt och lätt att lägga med 5G®klick. Nedan hittar du våra  
omtyckta varianter.

Trägolv
Kampanj 239:-/m2

ord.pris 269:-

Kampanjpriserna gäller t.o.m 211130

1190 x 195 x 7 mm



Inspokollen
Frida Ramstedt 

@trendenser 
www.fridaramstedt.se

Frida Ramstedt - känd i inredningsvärlden med en av 
nordens största inredningsbloggar: Trendenser. År 2019 
släppte hon boken "Handbok i inredning och styling". Boken 
har blivit en riktig storsäljare och håller nu på att översättas 
till hela 25 olika språk! Är man inredningsintresserad så är 
detta defintivt en bok som bör finnas i samlingen. 

I boken visar Frida på ett tydligt och lustfyllt  vis olika 
metoder och tillvägagångssätt för att få till sin inredning. 
Boken har inga bilder utan jobbar enbart med skisser, vilket 
gör den fräsch och tidlös. Frida tar upp allt ifrån basprinciper 
till handfasta stylingknep.  Det känns inbjudande och 
inspirerande. För den som vill gå lite djupare finns även en 
tillhörande övningbok som genom kreativa övningar hjälper 
dig att förstå och förbättra ditt hem. 

Perfekta böcker att ha hemma nu när hösten kryper inpå  
och vi spenderar allt mer tid inomhus. 

Böckerna kan köpas 
var för sig, men 
tillsammans blir  
det riktigt roligt  
och insprirerande! 

Redaktionen testade att göra ett eget stileben med Fridas 
böcker som guide - hur kul som helst! Här är vårt resultat. 
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www.golvabia.se

Du vet 
väl att du kan  

få hemleverans?
När du handlar hos våra kunniga  
återförsäljare erbjuder vi smidiga  

hemleveranser med DHL.  
Mer information hittar du på  

golvabia.se


