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Summer eXpression 2018 
är ett projekt som synliggör, utvecklar 

och knyter ihop unga kreatörer och 
duktiga regionala tillverkare. 

Tio utvalda talanger har under sju 
veckor arbetat med att ta sin design 

från idé till prototyp till
färdig produkt.

 



eXpression Umeå är en företagsinkubator.  
Vi stödjer utveckling av idéer, innovationer, 
tjänstebaserade affärsidéer samt kunskapsintensiva 
företag inom kulturella, konstnärliga och kreativa 
näringar i tidiga skeden.

eXpression Umeå
Stärka regionens och 

Universitetets attraktivitet för 
kulturella och kreativa näringar 

genom att ta större utrymme 
inom konsumentmarknaden.

Sliperiet
Nyttja prototypverkstäderna 
SoftLab och 3DLab 
för ny kunskap kring 
visualiseringsverktyg.

KONTAKT
Barbro Renkel

Affärscoach, eXpression Umeå,
barbro.renkel@expressionumea.se

070-555 97 23

SAMARBETE

Studenter/kreatörer
Låta studenter utveckla sin 

gestaltningsförmåga och 
samtidigt lära sig mer om 

produktionsprocesser.

Tillverkare/producenter
Ge regionens producerande 
företag utvecklingsmöjlighet i 
sin produktionsprocess och få 
uppmärksamhet i media.



BISTRO
Bistron är trädgårdens vattenoas för törstiga humlor och bin. 
Välmående pollinatörer bidrar till en prunkande växtlighet 
och Bistron är en påminnelse om hur vi alla lever i symbios. 
Hexagonformerna är hämtade från honungskakan, och 
bildar ett skiftande mönster tillsammans med omgivningens 
reflektion på vattenytan.

FORMGIVARE: Molly Malmer 
 hi@mollymalmer.com
 
TILLVERKARE: Concreative, Umeå och Samhall AB, Dorotea



SLADDIS
Justera höjden på taklampan enkelt och prydligt med  
Sladdis. Virveln av lampsladden blir det dekorativa  
elementet eftersom plexiglaset själv är nästintill osynligt.

FORMGIVARE: Molly Malmer 
 hi@mollymalmer.com

 Egen tillverkning
 
 



KROPP
Alla har vi olika idéer om vad en kropp är och hur den ser ut. 
Vasens form är skapad utifrån tre oredigerade siluetter från 
min egna kropp. Det här är min kropp! 
Hur ser din kropp ut?

FORMGIVARE:  Mira Bergh Edenborg
 mira.b.edenborg@gmail.com
 
TILLVERKARE: Cecilia Forsberg, Humlebäck 



SJÄLVBILD
En spegel som ligger bra i handen såväl som på bordet med 
en form som efterliknar en pöl. En dekorativ detalj i ditt hem 
som också är praktisk om du vill beundra dig själv på nya 
platser, hitta gömda ställen på din kropp eller spionera på 
någon runt hörnet.

FORMGIVARE: Mira Bergh Edenborg
 mira.b.edenborg@gmail.com
 
TILLVERKARE: JM Indutech AB, Lycksele och 
 Diling Teknik AB, Skellefteå



HIDE
Hide soffbord är formgivet för att förvara alla de saker som 
du vill gömma men ändå ha nära till hands.

FORMGIVARE: Anneli Zetterström
 zetterstrom.anneli@gmail.com
 
TILLVERKARE: Furniture Farm, Lövånger 



KODAI
Ett gediget hantverk i järn, traditionellt gjutet på ett anrikt 
gjuteri. Inspirationen är hämtad från Japanska te-skålar på 
vilka foten är den viktigaste delen. Ta väl hand om den och 
den varar för evigt!

FORMGIVARE: Anneli Zetterström
 zetterstrom.anneli@gmail.com
 
TILLVERKARE: Norrlandsgjuterier, Robertsfors 



MO
Skogen är en plats för återhämtning. På tallheden ger 
skuggspelet och silhuetterna av trädstammarna en andäktig 
känsla – det är min inspiration till ljusstaken Mo. Mo är gjord 
i gjutjärn och gjuten i Västerbotten.

FORMGIVARE: Agnes Väppling
 agnesvappling@gmail.com
 
TILLVERKARE: Norrlandsgjuterier, Robertsfors 



OLLES HYLLA
Olles Hylla är enkel och färgstark. Den mindre storleken 
tillåter hyllan att passa in på flera platser i hemmet.  
Designen ämnar att uppmuntra vidareanvändning av 
föremål när behoven förändras, en skiva kan till exempel 
enkelt fästas när man vill gå från liten hylla till större.

FORMGIVARE: Olov Lövström
 gustavoloverik@hotmail.com
 
TILLVERKARE: JM Indutech AB, Lycksele 



VIKT
Träningsredskap som kan vara och se ut som något mer.  
Vikt kettlebell är ett multifunktionellt träningsredskap avsett 
för hemmiljön som vill ha kompakta levnadslösningar. 
Kettlebellen kan användas som träningsredskap, dörrstopp, 
bokstöd eller som en dekoration.

 
FORMGIVARE: Lovisa Lund
 lund.lovisa@gmail.com
 
TILLVERKARE: Norrlandsgjuteriet, Robertsfors och  
 LackExperten, Holmsund



SÖDERVINGE
Naturvård möter formgivning i fladdermusholken Södervinge. 
Med sitt uttryck inspirerat av månens faser bjuder den in 
våra bästa myggbekämpare till att bli dina nya grannar.  
Skalets genomsvarta material absorberar solvärme som  
fördelas inåt kamrarna där de små jägarna vilar tryggt i  
väntan på natten.

FORMGIVARE: Anita M. Ekman
 vildare.design@gmail.com
 
TILLVERKARE: Furniture Farm, Lövånger 
Tack till: Jeroen van der Kooij, biolog



SINNESRO
Koppen Sinnesro uppkom från min kärlek till kåsans sär-
präglade form och den sinnesstämning som för en tillbaka 
till lugnet vid elden med en värmande kopp kaffe i handen. 
Kåsan har en speciell plats för mig då min morfar tillverkade 
kåsor i trä för eget bruk. Hänkelns form är inspirerad av hur 
fjäll speglar sig i en stilla sjö. Jag vill ta in kåsan hem till  
köksbordet eller som favoritkoppen på kontoret. 

FORMGIVARE: Hanna Rönntoft 
 hannaronntoft@gmail.com
 
TILLVERKARE: Eva A. Holmström, agraffdesign, Umeå



SOMMARSKUGGA
Sommarskugga är en hängande torkningsvas för växter,  
eller en sorts anti-vas. Den cylindriska behållaren skyddar 
din torkade växt.

FORMGIVARE: Elin Holmberg
 holmberg.elin@hotmail.com

 Egen tillverkning
 



YALTA (ЯЛТА)
En mångsidig väska vars modell kommer i två olika material. 
En i neopren och en i bävernylon, två tekniska tyger för den 
urbana friluftsmänniskan. Yalta sveper sig tätt mot kroppen 
för ultimat passform och komfort. 

FORMGIVARE:  Marian Dembkiewicz
 Mariandembkiewicz@gmail.com
 
TILLVERKARE: Samhall AB, Norsjö 



ÄNGSFÄLLA
Ängsfälla är en blompress där växter läggs mellan skivor av 
akrylglas och pressas platta med hjälp av mässingsbeslag. 
Mellan glasen sker förändringar hos växterna. Tid och ljus 
har sin verkan och Ängsfälla visar upp processen.

FORMGIVARE:  Elin Holmberg
 holmberg.elin@hotmail.com

 Egen tillverkning 
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Summer eXpression 2018 är ett projekt som synliggör, utvecklar och 
knyter ihop unga kreatörer och duktiga regionala tillverkare. 

expressionumea.se




