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eXpression Design är 
ett projekt som synliggör, utvecklar 
och knyter ihop skickliga kreatörer 

med duktiga lokala tillverkare.
Utvalda talanger har under 

2019/2020 arbetat med att ta 
sin design från idé till prototyp 

till färdig produkt.



SLOPE DESIGN
Slope Design ger liv åt ett bortglömt område. 
Planteringssargen som hjälper dig att plantera och skapa 
vackra blickfång i din slänt. 

FORMGIVARE: Angelica Spets
 www.formspets.se
 
TILLVERKARE: Johanssons Plåt, Örnsköldsvik



TOMGLO
Något att vila ögonen på, något som bara är. Kan före- 
ställa vad som helst – eller inget alls. Mobilen ger liv till  
ointressanta ytor eller luftrum. De balanserar ett rum och 
ger en spännande dynamik. Den här mobilen kan hänga  
mot en vägg alternativt fritt från taket. 

FORMGIVARE: Anna Gidlöf 
 www.storspovdesign.se
 
TILLVERKARE: Ågrenshuset, Örnsköldsvik
 Edvardssons, Bredbyn



YGG
En bänk att ställa i hallen, bredvid soffan eller som extra 
sittplatser vid matbordet?
YGG har många användningsområden och har plats för fler,
för det gör människor gott att kunna sitta nära varandra.

FORMGIVARE: Anna Grundberg
 www.studiogrundberg.com
 
TILLVERKARE: Schaub WoodWorks, Örnsköldsvik



ALSTER
En bildsamling från mina stunder vid tjärnen där jag bor. 
Den oansenliga, som bara ligger några minuter bort. Här 
har solen gått upp och ned, dimman lättat och skogen gjort 
avtryck, sommar som vinter. Välkommen, kliv in i min värld.  

FORMGIVARE: Carola Harnesk
 instagram: @carolaharneskphotographer
 
TILLVERKARE: Ågrenshuset, Örnsköldsvik



FOTOBAKGRUND
Skapa proffsfotomiljöer där det passar dig. Med den lilla 
portabla fotostudion kan du enkelt skapa vackra platser, 
oavsett omgivning. Perfekt för produktfoto eller foto till 
sociala plattformar. 

FORMGIVARE: Elin Åhman 
                           www.elinsphoto.com
 
TILLVERKARE: CS Teknik, Örnsköldsvik



STARKSKÖR
Det bräckliga, sida vid sida med styrkan. Ordet handlar om 
drivkraft, spontanitet om viljan att vara utåtriktad och social 
men också om brottningskampen. 
Skörheten. Att vara inåtvänd, osäker och dessutom ha ett 
brett register av starka känslor. 

Starkskör – Allt det här är jag. 

FORMGIVARE: Elin Nerpin 
                           www.nerpin.com
 
TILLVERKARE: ÖSAB, Örnsköldsvik
 Ågrenshuset, Örnsköldsvik



HIGH COAST TEMP
Trä från de norrländska skogarna i fint möte med 
värmehållande och nedkylande täljsten. Som att ta in en 
bit av naturen; ett underlägg som bara blir vackrare av 
att användas.

FORMGIVARE: Elin Sävelind
 www.timelinephoto.se
 
TILLVERKARE: Hedlunds snickerier, Örnsköldsvik



VÄSKVHILA
Hyllan som är designad för att framhäva din väska genom 
att ge den en dedikerad plats. Den är hållbar, lättmonterad, 
lättstädad och underhållsfri vilket gör att den passar i allt 
från hotellrum, restauranger och kontorslandskap till din 
privata hall eller walk in closet. 

FORMGIVARE: Emelie Lundmark
 instagram: @dinie_design
 
TILLVERKARE: ÖSAB, Örnsköldsvik
 CP Lack, Örnsköldsvik



MÅLARROCK
Målarrocken är ett tidlöst, enkelt och hållbart nyckelplagg 
skapat för att bäras livet igenom. Se rocken som en blank 
canvas som du kan fylla med målarstänk, kaffefläckar,  
broderi eller konst. Fungerar både i keramikverkstaden  
som till fest. 

FORMGIVARE: Ida Hansson
 www.makebysweden.com
 
TILLVERKARE: XV Production, Borås



GAVEL
En föränderlig sänggavel som växer och krymper utifrån dina 
behov. Idén om GAVEL kom till när vi mitt i småbarnsåren 
köpte en stor säng där alla skulle rymmas.  
Så föddes tanken om en föränderlig gavel. För så är det ju, 
att när livssituationer förändras ändras också ofta storleken 
på sängen. 

FORMGIVARE: Jennie Moraeus
 www.elfvinggardens.se
 
TILLVERKARE: Edvardssons, Bredbyn



CONTEXT
Ensam är inte stark, vi är en del i ett sammanhang, en 
gemenskap. Glasbehållarna symboliserar personer och 
mässingstavarna ett rotsystem som knutits ihop i en kontext 
där vi bär varandra och får varandra att växa och blomstra.  

FORMGIVARE: Jessica Söderholm
 www.isebrink.se
 
TILLVERKARE: Humstorp Metall AB, Moholm



GLOW
Tavla och väggbelysning i ett. Den dolda LED slingan med 
RGB funktion ger dig en väggbelysning med färgvariationer 
för livets alla sinnesstämningar. Tänd som släckt kommer 
GLOW att ge liv åt din vägg.

FORMGIVARE: Kristin Berggren
 instagram: @kristinberggrendesign
 
TILLVERKARE: Hamek AB, Nyland



HÖGBYN 5:4
Ta med dig en bit av skogen in och räkna årsringarna till en 
kopp kaffe. Högbyn 5:4 är skogsskiftet där inspirationen till 
bordet började. Strukturen på en av tallarna där var särskilt 
intressant och skivan på bordet är en avgjutning i betong 
från precis den tallen. Ett bord att åldras med, som skogen.

FORMGIVARE: Linda Sjölund
 www.lindasjolunddesign.se
 
TILLVERKARE: Egen tillverkning i samarbete med Trä Olle, 
 Högbyn.



MOLNBÄR
Molnbär, färgsatt och inspirerad av den snåriga norrländska 
skogen. En modern tapet som är lätt att placera och som 
gläder många generationer. Skapad för att sätta Norrland 
på tapeten, bokstavligen. 

FORMGIVARE: Linnéa Öberg
 www.designandrabullar.com
 
TILLVERKARE: Picno, Hörnefors



CELLO
Blombordet Cello ger växtligheten mer utrymme. Den 
skapar en oas mitt i rummet eller blir ett blickfång i ett hörn. 
Cello rymmer en mängd växter och bordet är utrustat med 
ett belysningsstativ.

FORMGIVARE: Lars och Mona Näslund
 www.stubbviken.se
 
TILLVERKARE: ÖSAB & CP Lack, Örnsköldsvik
 Edvardssons, Bredbyn



LAV
Visste du att formen på lavar berättar om luftens kvalitet? 
LAV är formgiven med inspiration direkt från naturen.  
Ett andetag frisk luft från höga kusten att använda till  
vardag som fest. 

FORMGIVARE: Malin Sandström
 www.estridesign.se
 
TILLVERKARE: BA Konstgjuteri, Stockholm



7:AM
En vägghängd klädbetjänt, inspirerad av naturen och en 
längtan efter en enklare och vackrare vardag. Häng upp dina 
använda kläder på ett smart, funktionellt och vackert vis, 
eller planera morgondagens kläder kvällen före, för en skön 
start på nästa dag. 

FORMGIVARE: Victoria Säker
 www.victoriasaker.se
 
TILLVERKARE: Edvardssons, Bredbyn
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eXpression Design 2019/2020 
är ett länsöverskridande samarbete mellan

Kreatörerna finns representerade 
i sin helhet på www.highcoastcreative.se




