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K

öket är husets hjärta och
den centrala delen där
alla samlas. Det är där
man äter, barnen gör sina
läxor och man lever livet.
Köket skall förstärka
människors personlighet, säger Mija.
Mija Kinning är ett ansikte man
känner igen efter många år som programledare i tv-programmet Bygglov
och till Ballingslöv kommer hon den
20 oktober för att prata inredning,
trender och styling. Mija kommer
under sin föreläsning ge inspiration
till hur du kan inreda ditt kök på
absolut bästa sätt, efter just dina önskningar och behov. Här får du också
chans att mingla med den kända
inredaren och ställa frågor.
– Mija kommer även att dela
med sig av olika inredningstips och
idéer för hela hemmet och vill du få
expertråd och massa inredningsinspiration är detta ett event du inte
skall missa, säger Richard Fogelqvist,
marknadskoordinator, Ballingslöv
Frölunda.

Få experttips om hur du
inreder ditt kök på bästa sätt
Missa inte detta fantastiska event som går av stapeln den 20 oktober i Ballingslövs Göteborgsbutiker, Västra Frölunda, Mölndal och City. Väl på plats har du möjligheten att kika extra noga
på Ballingslövs breda kökssortiment, från det traditionella köket till det mer exklusiva.
TEXT LINDA JOHANSSON
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Ballingslöv är köksleverantören som
tillverkat kök i nästan 90 år. Med
produktion i den skånska möllan
och orten Ballingslöv, är företaget
i framkant vad det gäller högkvalitativa produkter och en innovativ
köksdesign och här får du expertråd
av kunnig och engagerad personal.
Ägare till Ballingslöv är genuint
göteborgsk, familjen STENA och i
Göteborg finner du Ballingslöv på tre
olika platser, i Västra Frölunda, City
och Mölndal.

Mija Kinning
håller föreläsning
hos köksleverantören
Ballingslöv

SHOWROOM SOM INSPIRERAR
Passa också på att spana in deras
stora och inspirerande showrooms
där de tre butikerna visar cirka 45
stycken olika köksmiljöer med allting
från det traditionella köket till det
mer exklusiva. Här finner du också
det moderna köket eller kanske ett
lantligt och allting du behöver, vare
sig du vill investera i ett helt nytt
kök eller bara renovera om. Hos
Ballingslöv finner du också ett brett
sortiment av badrumsmöbler och
även fantastiskt fina skjutdörrar och
garderobsmöjligheter.
– Du får en fantastisk helhet i våra
showroom och där du kan se hur
hela köket är uppbyggt. Du kan se
hur färger och material klingar med

varandra och lättare föreställa dig
hur det skulle passa i ditt hem, berättar
Staffan Andersson, VD och ägare,
Ballingslöv Mölndal.

ENKELT ATT BOKA ETT MÖTE
När du fastnar för ett speciellt
kökskoncept och vill veta mer är det
enkelt att boka ett personligt möte
med en säljare i någon av butikerna.
Under mötet kan du ställa alla de
frågor som du har rörande ditt nya
kök och där kan ni även tillsammans
gå igenom er budget och börja utföra
en plan över köksinköpet. Något som
underlättar är om du tar med dig ritningar och även mått på köket, för då
kan säljaren enklare hitta exakt den
typ av kök som matchar med dina
önskningar. Det finns många enkla
sätt att boka ett möte hos Ballingslöv.
– Du kan göra ett personligt besök
i våra showroom och där boka upp
en tid, eller så kan du boka en tid
online, och det brukar finnas lediga
tider varje dag. Så fort vi ser att en
kund gjort en bokning så ringer våra
säljare upp kunden, berättar Helge Axelsson, Vd och ägare Ballingslöv City.

KÖKSKONCEPT FÖR ALLA
GENERATIONER
Det finns så många spännande kökskoncept hos Ballingslöv. Exempelvis
köksserien Selected Oak där man
på ett lekfullt sätt byggt ett modernt kök av ek. Spana in de massiva
skiktlimmade köksluckorna Wood,
i mattlackad vitpigmenterad ek eller
luckan Gastro, en massiv lucka med
ram och spegel i samma material.
Och här finns kök som passar alla
och man kan se att köken uppskattas
och beundras från en generation till
en annan.
– Vår styrka är våra återkommande kunder, där en kund som är
så nöjd med sina tidigare kök, köper
sitt tredje kök hos oss. Vi har också
jättemånga föräldrar med sina barn
som har kommit hit och det har
fungerat så bra hemma, så att barnen
också vill ha ett kök från Ballingslöv,
berättar Anders Henriksson, VD och
ägare, Ballingslöv Frölunda.

HEMSIDA WWW.BALLINGSLOV.SE
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BOKMÄSSAN 2018

VÄLKOMMEN TILL
BOKMÄSSAN 2018
Bokmässan är Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen. Mässan startade 1985 och hade då 5 000 besökare. Sedan dess
har den vuxit betydligt och mottar nu årligen runt 100 000 besök under
fyra dagar i september.
TEXT & BILD BOKMÄSSAN

M

ässan är ett spännande
evenemang för såväl en branschpublik som för allmänheten. 35% av besökarna
är branschbesökare och de
två största grupperna bland
dessa är lärare och bibliotekarier.
Ingen annan bokmässa i världen erbjuder ett lika omfattande seminarieprogram.
Förutom seminarierna hålls program på
mässans olika scener. I montrarna pågår ak-
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tiviteter hela dagarna, och där finns fack- och
skönlitteratur, läromedel, barnböcker, serier,
tidskrifter, bokbussar, bokhyllor och mycket
mer.I International Rights Centre träffas förlag och agenter från hela Europa för att knyta
kontakter och köpa och sälja rättigheter.
Nordisk litteratur har alltid en central plats
på Bokmässan. Alla Nordens länder har var
för sig varit i fokus på mässan, och senast
2012 stod Norden och den nordiska litteraturen i fokus.

ENTRÉ BILJET T TILL MÄSSA N
FRÄMST FÖR BRANSCHEN – anpassat program (torsdag eller fredag fram till kl 14.00)
Vuxen: 245 kr/dag
FÖR ALLA (helgbiljett som gäller från fredag kl 14.00 eller hela lördag eller hela söndag)
Vuxen: 190 kr/per dag | Ungdom: 7-19 år | Alla dagar: 60 kr/per dag | Fri entré för barn under 7 år.
På söndagen erbjuder vi fritt inträde till alla seminarier – allt ingår i entrébiljetten!
HAPPY HOUR! Söndag 09.00-10.00 och från 15.00
Vuxen: 130 kr | Barn/unga 7–19 år: 50 kr | Happy hour-priser gäller vid köp på plats under ovan angivna tider.

SEPTEMBER 2018 VILLANYTT.COM
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BOKMÄSSAN 2018

I

en monter full av färger omringar
barnen högarna med böcker helt
uppslukade av Babblarnas värld.
Också kalasprodukter och leksaker
har en naturlig plats vid sidan av
böckerna. Anneli Tisell, författare
och kreativt nav i Babblarnas värld
berättar att Bokmässan är den roligaste mässan att vara med på varje år.
– Besökarna som kommer har ett
genuint intresse just för böcker och
eftersom böckerna är själva navet
i Babblarnas värld är det roligt att
möta så många intresserade bibliotekarier, pedagoger, föräldrar och
mor och farföräldrar på samma
plats, säger hon.
Babblarna är ett färgglatt gäng
som består av figurerna, Babba, Bibbi,
Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo.
Alla med sina egna unika egenskaper
och personligheter. Babblarna är ett
helsvenskt koncept som är skapta för
att hjälpa barn i deras tidiga språkutveckling på ett lekfullt sätt.

Dyk ner i Babblarnas
färgsprakande unika värld
Babblarna är de små barnens favoriter och har slagit Sverige med häpnad genom
böcker, filmer och scenshower. Vi träffar de färgsprakande figurerna på Bokmässan
i Göteborg.
TEXT FANNY OLSSON
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HEMSIDA WWW.HATTENFORLAG.SE

– Böckerna är skrivna och illustrerade för barnen, inte för att vuxna
ska falla för dem. De är mycket enkla i
sin formgivning och barnet SER verkligen figurerna och förstår berättelsen
i böckerna. Med tydliga ansikten
och ett rörelsemönster likt barnens
egna lockar de med småttingarna. På
många sätt är böckerna mer som en
aktivitet än bokläsning. Barnet har
verkligen en tydlig plats i läsningen
och svarar och gissar vad som kommer
att hända i nästa uppslag.
Varje figur talar sitt egna språk.
Babba pratar Babbaska, Diddi pratar
Diddiska och så vidare. Babblarnas
”babbel” går ut på att framföra det
talande språkets melodi och barnet lär
sig på så sätt hur språket låter. Detta
ska locka fram barnet att själv börja

”babbla”. Att få komma i gång med
tal och språk utan att använda riktiga
ord kan fungera som en katalysator
för många barn. Särskilt för barn som
har svårare i sin språkutveckling.

MEN VAD ÄR DET SOM GÖR ATT
BARN ÄLSKAR BABBLARNA SÅ
MYCKET?
– Främst är det att figurerna är så
tydliga för barnen, men klara färger
och stora ögon. De har också ett enkelt rörelsmönster som är lätt att uppfatta och som på många sätt rimmar
med hur barnen själva rör sig. Sättet
figurerna pratar på, ”Ba babba ba
babba baaaa” och ”Doooo do doddo
do!” är också tydligt för barnet att
höra och att försöka härma. Musiken
är av hög kvalitet med inget sparat i
produktionerna. Eftersom föräldrar
och pedagoger – och, ja självklart,
barnen – hör låtarna om och om igen
är det viktigt att musiken och sången
är bra. Annars blir man ju tokig till
sist. Musiken svänger också verkligen, så nästan alla dras med i lusten
att gunga eller dansa till låtarna,
berättar Anna Tisell och skrattar.
Vi har förstått att böckerna är en
stor succé i Sverige och att böckerna
snart finns i varenda hem med barn.
Vad är det som gör succén?
En del av Babblarnas böcker
passar redan från det att barnet är ett
år, vilket är väldigt tidigt att klara av
att sitta tillsammans och läsa böcker.
Det är vi på Hatten Förlag verkligen
stolta över, avslutar Anneli Tisell.
SEPTEMBER 2018 VILLANYTT.COM
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H

allen är rummets
motsvarighet till orden
hej och hejdå. Det är
hallen som hälsar dig
välkommen och det är
hallen som välkomnar
dig åter, säger Robert Bladh som
jobbar på Essem Design.
Essem design är ett unikt företag
som har fokus på inredning i just
hallen. Hallen är sållades inte bara
ett rum med en funktion utan också
ett rum som kan göra intryck. Vissa
kallar till och med hallen för det
viktigaste rummet i ett hem. Rummet
där du sätter förväntningarna på
vad som komma skall, medan andra
ser det bara som en funktionell
transportsträcka.
– På Essem Design tar vi hänsyn till
båda aspekter. Vi tycker att funktion
och karaktär är lika viktiga när det
kommer till interiör.
Essem Design tillverkar hantverksmässig hallinteriör för privata
och offentliga miljöer. Sortimentet
består allt från funktionella hatthyllor från 30-talet till karaktäristiska
krokar från dagens framstående
formgivare. För miljöns skull och för
samhällets skull så sker all produktion i Småland.
– Vår vision är att Essem Design
ska bli synonymt med första rummet,
avslutar Robert Bladh.

EN FIN BALANSGÅNG MELLAN
DESIGN OCH FUNKTION
TEXT FANNY OLSSON
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Snyggt, lättskött och slitstark här är golvet för alla villaägare
Är du trött på att ditt golv hemma förstörs när hundens tassar repar mot ytan? Eller att du tappar
något som bildar en fläck som du inte får bort utan att ytan förstörs? Nu finns det en enkel lösning
på problemet, som kommer att hålla i många år och du kommer garanterat bli nöjd.
TEXT FANNY OLSSON HEMSIDA WWW.EHRENBORG.SE

I

år lanserar vi på Ehrenborg en ny
kollektion i vår populära Nordic
Flooring serie. Det är en produkt
som har sålts enormt mycket till
offentliga miljöer, så som hotell
och butiker, men som nu även
passar utmärkt i hemmamiljöer,
säger Isak Mankert försäljningschef
på Ehrenborg.
Ehrenborg grundades i slutet av
1940-talet och har sedan dess samarbetat med etablerade golvtillverkare
och med kvalitet som ledstjärna. I
dag är Ehrenborg en av de ledande
på den svenska marknaden för
golv till offentlig miljö med kontor
i Göteborg, Stockholm, Malmö,
Köpenhamn och Oslo och ingår i
Kährs Group.

– Vi är specialiserade på golv i
offentliga miljöer i samtliga länder.
Att kombinera designat och slitstarkt
golv med ett miljösmart tänk är en
självklarhet för oss.
Nordic Flooring är ett slitstarkt
golv där du får en känsla av trä
eller sten, men du har plastens alla
fördelar vilket ger dig ett snyggt golv
med otrolig slittålighet.
–Produkten är framtagen för att
tåla att ligga i butiker med hög trafik
på de större gågatorna. Vi har nu en
ny design och även ett klickgolv som
gör det enkelt att lägga in i bostäder,
helt limfritt.
Golvet funkar suveränt i samtliga
rum och lämpar sig extra bra för
kök och hall där slitaget normalt är

som störst. Om man verkligen vill
ha ett slitstarkt golv så är detta helt
rätt, menar Isak Mankert. Golvet är
hållbart i minst 25 år.
LVT-golvet Nordic Flooring har
ett brett utbud med olika färger och
mönster att välja bland så att det ska
passa just dig och din stil. Förutom
LVT-golvet har även Ehrenborg ett
brett sortiment av plastgolv, PVC-fria
golv, gummigolv och textila plattor
och mattor av högsta kvalitét.
– Produkterna tar vi fram tillsammans med våra samarbetspartners
med en strävan av att alltid sätta
miljösmarta alternativ främst och
vi arbetar ständigt med att hålla
oss uppdaterade inom de senaste
golvtrenderna.

SEPTEMBER 2018 VILLANYTT.COM
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V

isst, både husvagn och husbil handlar ju
om campinglivet. Men i övrigt är det till
stor del två helt olika saker.
– Husvagnarna står generellt sett mer
på camping medan man kan ha husbilen
på ställplats, säger Tommy Wilhelmsson,
en av åtta delägare och tillika platschef på Fritidscenter i
Göteborg, som vänder sig till både husbils- och husvagnsfrälsta och säljer såväl nytt som begagnat både i Göteborg
och Trollhättan. Kabe, Adria och Sun Living är de märken
som står för nyförsäljningen. Fritidscenter har också filialer
i Falkenberg och Malmö, under varumärket Campea.
De traditionella campingplatserna besöks i större
utsträckning av husvagnsägarna medan husbilsägarna
gärna tar sig in till de centrala delarna av stan och gladeligen parkerar nere i hamnen eller nära de stora folkliga
platserna.
– Så länge du parkerar innanför strecken och inte lastar
ut campingstol och bord kan du stå nästan var som helst.

ANPASSA ÄVENTYRET
– Många kanske upplever att det är färre husvagnar
på vägarna idag än vad det var för några år sedan. Men
det har mycket att göra med att de allt oftare står stilla
på en och samma uppställningsplats. På vägarna ser vi
istället allt fler husbilar som gärna rör på sig mellan
olika destinationer.
Hela tiden tillkommer nya ställplatser. Många svenska
hamnar har till exempel utvecklats till nya ställplatser de
senaste åren.
– Ett flertal hamnar längs västkusten har gjorts i
ordning för husbilar och husvagnar. Till stor del har det
redan varit förberett eftersom det fungerar som ställplats
för båtar under vinterhalvåret. Och på senare år har man
kommit på att man ju faktiskt kan nyttja de tomma ytorna
och det vackra läget när båtarna ändå ligger i sjön.

ALLT DU BEHÖVER
FÖR FRIHET PÅ VÄGARNA
En ställplats med trevliga grannar som du träffar år efter år eller total tystnad med blicken
ut i det fria vid havet. Alla värdesätter olika i campinglivet. En husbil eller husvagn ger dig
förutsättningarna att forma det så som du önskar.

TEXT MARIA FELLDIN HEMSIDA WWW.FRITIDSCENTER.SE
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”Hur man än vrider
och vänder på det så är
det ett billigt sätt att
semestra på. Och
både husvagnar och
husbilar har dessutom
ett fruktansvärt bra
andrahandsvärde.”

HUR VET JAG VAD JAG SKA VÄLJA?
När du ska bestämma dig för modell poängterar Tommy
Wilhelmsson vikten av att utgå från din egen känsla.
– Ta gärna tips och råd om vad som kan passa dig men
bilda dig sedan din egen uppfattning om vad du vill ha.
Titta och känn efter och lyssna inte blint på en säljare som
är extremt säljsugen. Du ska vara nöjd med ditt köp på
lång sikt också. Jag har alltid jobbat utifrån de premisserna och det har gjort att jag har nöjda kunder och det är
viktigt för mig.
På husvagnsspekulanternas önskelista står är ofta
vikten av det ska finnas färdiga bäddar. Är man två vuxna
och två barn vill man ha fyra färdiga bäddar, utan att
behöva bädda upp och ner eller göra om en soffa för att kunna
sova. Och ju äldre vi blir, desto bekvämare blir vi också.
Husbilsgänget har lite andra önskemål.
– De värdesätter enkelheten och självständigheten. De
är inte beroende av ström på samma sätt som husvagnarna,
utan kan stå vid en sjö i tre dygn utan problem. En fungerande dusch är något som de ofta värdesätter.
Men så klart, nya husbilsägare fördrar kanske en ställplats med el och bekvämligheter för att känna sig trygg.

FRÅN HUSBÅT TILL HUSBIL
Idag är det många yngre barnfamiljer som satsar på husvagn.
– Hur man än vrider och vänder på det så är det ett billigt sätt att semestra på. Och både husvagnar och husbilar
har dessutom ett fruktansvärt bra andrahandsvärde.
Många nya husbilsköpare kommer från båtvärlden.
– Åtta av tio husbilsköpare är före detta båtägare. Och
de menar jag de som tidigare haft riktigt stora segelbåtar
elelr motorbåtar. Eftersom säsongen blir så kort på sjön
väljer fler och fler istället att semestra med husbil och
drar söderut.
Förutom ett stort utbud av husvagnar och husbilar har
Fritidscenter också en butik med brett sortiment.
– Det finns ingen annan som har en sådan här komplett
butik som vi har. Vi har alla tillbehör man kan tänkas
behöva för campinglivet alltifrån detaljer till markiser.
Många tycker att det är jobbigt att tillhandahålla allt
detta, men vi har valt att satsa ordentligt på detta, säger
Tommy, vars fru Ewa driver butiken i Göteborg.

SEPTEMBER 2018 VILLANYTT.COM
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Den rostfria bänken
är
en
ny trend i hemmet
TEXT FANNY OLSSON

HEMSIDA WWW.CONTURASTEEL.SE

Diskbänken är en av de mest använda platserna i köket, en av de attiraljer som
syns allra mest. Du kan också använd det populära materialet precis som hos
professionella användare i restaurang och storkök.

C

ontura Steel AB är ett
familjeföretag med
280-åriga anor som
utvecklar, tillverkar
och säljer egna
produkter i rostfritt
stål. Deras huvudsakliga produkter är diskbänkar, diskhoar samt
tvättbänkar som säljs under
varumärkena Contura, Olofström
och Ifö. Företaget tillverkar och
säljer även utekök.
Allt rostfritt som du vill ha i ett
kök, tvättstuga eller uterum är det vi
gör. Vi äger våra produkter själva. Vi
är unika för vi gör allt själva till både
standardprodukter i stora volymer
och specialtillverkade produkter i
som enstyckstillverkas, säger Patrik
Jarlhage ägare.
Produkterna tillverkas i deras fabrik i Mörrum som ligger i Blekinge
och av de bästa material som finns att
tillgå. Hela tillverkningskedjan, från
plåten företaget köper, till produktionen av produkterna, sker i Sverige
och samarbetet sker huvudsak med
leverantörer i närområdet. Patrik
Jarlhage berättar att trenden för
rostfria bänkar ökar och att det är en
produkt som har många fördelar.
– Rostfritt är både slitstarkt och
lättskött. Ytan är lätt att hålla ren.
Materialet är även otroligt hållbart.
Rostfritt står sig i längden och tål
stötar och slag, säger han.
Ännu en fördel med rostfribänk
till skillnad från sten och trä är att
man har möjlighet att få en kant runt
hela bänken. En rostfri diskbänk
behöver inte heller vara begränsad
av standardmåtten utan det går att
ordna specialbänkar, extra hög eller
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låg, extra bred eller smal, sneda hörn,
urtag för pelare.
– När man renoverar gamla hus så
är det kanske inte standardmått eller
så raka hörn och då kan man beställa
en måttanpassad bänk. Själva tillverkningen är sedan ett hantverk.
Att produkterna ska vara miljövänliga är en viktig del för företaget
Rostfritt kan enkelt återvinnas och
därmed omvandlas till nya produkter. Produkten är även prisvärd och
snygg. Den passar särskilt bra i det
mer moderna hemmet, futuristiska
och i proffskök.
– Bänken tål värme bra. Vare sig
värme eller kyla påverkar materialet eller dess utseende, säger Patrik
Jarlhage ägare.
Conturas produkter säljs och levereras över hela Sverige.

Inred ditt sovrum som ditt favorithotell
Det blir mer och mer populärt att skapa hotellkänsla i sovrummet. Och ett företag som
kan hjälpa dig återskapa lyx-sviten på favorithotell är inredningsföretaget My Window,
som du finner ute i Långedrag, lite utanför Göteborg.
TEXT LINDA JOHANSSON

A

HEMSIDA WWW.MYWINDOW.SE

llting började med en
Miss World tävling i
USA under 1980 talet
då det i bakgrunden
fanns fantastiskt
vackra snygga träpersienner. Då startade My Windows
grundare, Mats Arkrot företaget
Persienngruppen. Idag finns det
inte bara träpersienner att köpa
utan företaget har breddat sig, och
omfattar all inredning för fönster och
här finner du ett brett sortiment av
gardiner, rullgardiner och hissgardiner, men även duetter och plisséer.
– Vi har ett stort sortiment med
olika varumärken när det gäller gardintyger och i vårt showroom visar vi
ju även upp de olika modellerna och
våra upphängningssätt. Här finner du
plisséer i olika typ av vävar, som med

sitt veckade mönster ger en exklusiv
känsla samtidigt som den ger den
perfekta balansen mellan ljuskontroll
och avskildhet. Och här finns även
ett stort urval av duettgardiner som
är fantastisk för mörkläggning men
även kan användas som sol- och
insynsskydd, berättar Niklas Bjärhed,
projektledare My Window.
Det är också väldigt populärt idag
att vilja inreda sitt sovrum lite som
ett hotell. Det är mycket så som folk
blir inspirerade idag. De kanske har
bott på ett fint hotell, typ Dorsia, och
vill att sovrummet skall påminna lite
om det.
– Vi säljer bland annat tätare
gardiner som skall fungera som
mörkläggningsgardiner i exempelvis
ett sovrum. De skall ju vara täckande,
för att inte släppa igenom något ljus.

Sedan så kan man kombinera dessa
gardiner med tunnare tyger, och vill
man ha lite den där hotellkänslan.
Och den får man fram om man har
en mörkläggande gardin framför och
en lite ljusare och tunnare gardin
bakom, berättar Niklas.
My Window rekommenderar ett
besök till sitt showroom, där man
kan få en fin överblick över produkterna och svar på frågor som
uppstår. Skulle man fastna för en
produkt, kommer de ut och måttanpassar och syr upp produkten åt
dig och erbjuder kunden helt enkelt
en helhetslösning.
I showroomet finner du även
optimala lösningar för din uteplats
och balkong, som terassmarkiser,
vertikalmarkiser, fönstermarkiser
samt uterum och pergoglas.
SEPTEMBER 2018 VILLANYTT.COM
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NÄR DET ÄR DAGS FÖR NYTT

GOLV
KAKEL
BADRUM

Stort
sortiment,
oslagbara
priser

Nyöppnat!
3000 m2
i Högsbo

Nu har Golvpoolen öppnat i Frej Jonsson-huset i Högsbo.
I vår 3000 m2 stora butik hittar du allt från vackra trägolv och
slitstarka laminatgolv till ett brett utbud av kakel, klinker
och mosaik. Dessutom stora utställningar av badrumsmöbler
och inredning från flera av branschens främsta leverantörer.

Välkommen till Golvpoolen – det självklara valet
när du ska köpa golv, kakel och badrum!

STÖRST PÅ GOLV, KAKEL OCH BADRUM!
MALMÖ | HELSINGBORG | GÖTEBORG | ÖREBRO | VÄSTERÅS
Nyhet!
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Nyhet!

Nyhet!

GOLVPOOLEN GÖTEBORG Viktor Hasselblads gata 11, Frej Jonsson-huset. Öppet mån-fre 10–19, lör 10–16, sön stängt. golvpoolen.se

