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2016:

Det nya året börjar dramatiskt i Arvika.
En fyrverkeripjäs orsakar en brand i en 
anrik fastighet, alldeles vid torget.

Lyckligtvis kommer ingen människa till 
skada. Men många hem förstörs. 
Och huset skadas så kraftigt att det senare 
måste rivas. 

Det uppstår ett tomrum i staden.
Och dess invånare.

NYÅR

2017:

Ett nytt år har just startat. 
Med förväntningar om vad som ska hända.
Inte minst vid torget i Arvika, där ett tom-
rum ska fyllas. Med något nytt. 

Med med vad...?

2019:

Låt oss blicka lite framåt. 
Tomrummet vid torget i Arvika är nu fyllt.
Med ett nytt hus. Och nytt liv. 

Något nytt som också minner om det som 
varit. 

Lite som nyår brukar vara...
Ena stunden blickar man tillbaka och i nästa 
stund ser man framåt.

Man tar liksom med sig det bästa från det 
som varit och går vidare. 
 
Så tänker vi oss det nya huset. En del blir 
minnen av det som varit och en del återan-
vänds, i ny skepnad. 

Vi tar Arvika tur och retur!
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ARVIKA – KORT ORIENTERING

En viktig del av en stads själ ligger i dess 
historia...

Arvika har ända sedan stenåldern varit 
boplats. Stadens placering vid ån är förstås 
ingen slump. Ån har varit en livsnerv för 
orten och namnet Arvika som etymolo-
giskt betyder ”å-krök” vittnar om farlednes 
betydelse. 

Under lång tid var Arvika en liten ort med 
handel och hantverk som viktigaste in-
komstkällor. Men under 1800-talet inträf-
fade 3 händelser som fick stor betydelse 
för Arvikas utveckling. 

1811 fick staden sin första stadsplan. För 
att hedra dåvarande kronpins Oscar skulle 
staden få 96 likstora kvadratiska kvarter i 
ett rutnåt utlagt längs Minnebergs slutt-
ning ner mot Kyrkviken, med ett stort torg 
längst ner mot vattnet. 

1837 stod utbyggnaden av Säffle kanal 
klar och Arvikas fick därmed kontakt med 
Vänern ich i förlängingen även med havet 
och stadens hamn fick nu stor betydelse. 
Vid torget låg färjehamnen.  

1871 anlades järnvägen och Arvika utveck-
lades nu till att bli en betydande industri-
stad. Det viktiga stationshuset placerades 
där den gamla färjehamnen låg, mitt för 
torget.

I dagens Arvika syns spåren av historien 
mycket tydligt. Rutnätsstaden är så gott 
som intakt där kvarteren är väl definierade 
och i de allra flesta fall håller en tät och 
småskalig karaktär i 2-4 våningar. Små, 
trähus från 1800-talet samsas med ståtliga 
borgarhus i sten från olika tider. Många 
hus är rikt dekorerade. 

Som fondmotiv i de viktigaste gatorna 
ligger offentliga byggnader, så som kyrkan, 
biblioteket, stadsparken, det gamla bad-
huset som nu är musikskola, centralstatio-
nen, o.s.v. Siktlinjerna är en del av stadens 
karaktär.

Nytt och gammalt samsas på ett fint sätt. 
Och även om bebyggelsen inom ett och 
samma kvarter varierar från många tids-
epoker så samsas de bra inom ramen för 
kvarteret. 

Torget är stadens finrum och dess husfa-
sader är mycket viktiga för platsens karak-
tär.  Torget är intakt till sin yta och kantas 
av hus från olika tider.  

I en kulturhistorisk inventering av Arvika 
från 1972-76 framgår att stora delar av 
rutnätsstaden i stadskärnan klassas som 
”särskilt  beaktansvärd miljö”, däribland kv 
Posten 1. som ligger vid torgets nordvästra 
hörn. 

Fastigheten som i folkmun kallats Dahlin-
huset var ett av Arvikas exempel på förra 
sekelskiftets ståtliga stenhus, med rikt 
dekorerade, putsade fasader, med varierat 
taklandskap, med tourneller, frpontespiser, 
torn, spira och takkupor bidorg till husets 
och därmed också torgets prägel.
 
Sammantaget upplevs staden som en 
ståtlig småstad.

Nyårsnatten 2015/16 eldhärjas Dahlinhu-
set så svårt att det senare måste rivas. Ett 
betydelsefullt hus var plötsligt bortta. Ett 
hus som stått på sin plats under ca 120 år 
och präglat platsen och funnits i medvetan-
det och minnet hos ortens invånare genom 
generationer. När något sådant inträffar kan 
det nästan skapa fantomsmärtor hos mån-
niskor. Det ger respekt och ödmjukhet inför 
uppgiften att föreslå en värdig ersättare.

Vi vill nu visa vårt förslag...

stadsplan från 1811

Dahlinhuset 1890-tal

flygbild från dagens Arvika

Dahlinhuset nyårsdagen 2016
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ARVIKA – EFTER BRANDEN

Branden lämnar ett tomrum efter sig, men 
också en rad viktiga frågor att ta ställnign 
till. Debatter har förts i sociala forum, i 
lokalpressen (NWT och VF) under året. 

Vad ska hända?
Bevara, restaurera, riva, återuppbygga elelr 
bygga något helt nytt?

Vilken grad av respekt, anpassning och 
nytänkande passar här i Arvika?

Många städer har råkat ut för samma sak 
som Arvika under också senare tid. Jön-
köping, Östersund, Sundsvall, alingsås och 
inte minst den karaktäristiska trästaden 
Eksjö som nyligen förlorade ett kvarter i 
en brand. I alla dessa fall har man sått inför 
samma frågeställningar och tagit lite olika 
vägar som i vissa fall lett till livliga diskus-
sioner och hur ett kulturarv kan eller bör 
förvaltas. 

Här är några inlägg i debatten. ur ”Arkitekturupproret” - 2016-07-06

ur NWT - 2016-11-24

ur ”Arkitekturupproret” - 2016-07-06
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I exemplet från Eksjö har arkitekterna 
Okidoki valt det restaureringsetiska 
förhållningssättet som gäller för återska-
pande eller lagning av förstörda konstverk. 
Det betyder att man på håll ska uppleva 
det nya likadant som det ursprungliga, 
men på nära håll tydligt se att det är nytt 
med samtida detaljer. 

Detta tycker vi är ett intressant och rele-
vant förhållningssätt. 

Dahlinhuset är klassat som särskild be-
aktansvärd bebyggelse i rapporten ”Kul-
turhistorisk inventering i Arvika kommun 
1972-1976”. 

Med det restaureringsetiska synsättet som 
utgångspunkt väljer vi att ta fasta på de 
gestaltningselement och principer från 
det gamla Dahlinghuset som vi bedömmer 
som särskilt värdefulla att återskapa. Vårt 
mål är sedan att göra en ny tolkning av 
dessa i vårt förslag på ny bebyggelse. Det 
nya ska alltså ge ett minne av det gamla, 
utan att vara en kopia. 

Vi plockar liksom det bästa och tar det 
vidare in i vår tid. 

Det handlar om proportionerna, fönster-
rytmen, husets innehåll, sockelmarkering-
en, taklandskapet, dekoreringen, detaljrike-
domen. Och inte minst ståtligheten.

”Kulturarv kan förstås som 
spår och uttryck från det 
förflutna som tillskrivs värde 
och används i samtiden.”

I DN 2016-12-11 hittar vi en formulering 
som är intressant och relevant i samman-
hanget:

Utdrag ur ”Kulturhistorisk invetnering i 
Arvika kommun 1972-1976”

Eksjö, förslag på ny bebyggelse, av Okidoki, 
2015. Restaurering och ny bebyggelse i 
kulturhistoriskt värdefull trästad. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT – NÅGRA EXEMPEL AV B&F 

På Brunnberg & Forshed lägger vi särskilt 
stor vikt vid vilket sammanhang vi ritar. 
Helheten är större än enskilda delar. 

Här är några exempel på projekt som kon-
toret arbetat med under senare år, som 
alla fårhåller sig till sin omgivning på ett 
mycket medvetet sätt. 

Vi vill att de nya husen blir en ny bekant 
som utvecklar sig till en vänskap med sin 
omgivning.

Norra Bantorget, 
Stockholm
Nytt tillskott i den täta, klassiska inner-
staden. Klassisk stenstadsarkitektur med 
moderna ock karaktärsfulla detaljer. Jämn 
fönsterrytm, klassiska proportioner, grun-
da balkonger, kupor och kupol på taket. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT – NÅGRA EXEMPEL AV B&F 

På Brunnberg & Forshed lägger vi särskilt 
stor vikt vid vilket sammanhang vi ritar. 
Helheten är större än enskilda delar. 

Här är några exempel på projekt som kon-
toret arbetat med under senare år, som 
alla fårhåller sig till sin omgivning på ett 
mycket medvetet sätt. 

Vi vill att de nya husen blir en ny bekant 
som utvecklar sig till en vänskap med sin 
omgivning.

Kv Druvan,
Karlstad
Prisbelönt stadsbyggnadskoncept med 
galleria, 2014. Ett exempel på att det går 
att göra köpcentrum och centrumanlägg-
ningar på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Atkiv bottenvåning, bostäder på taket, ka-
raktärsfull kupol som visar att hantverks-
skicklighet har stor betydelse och kan ge 
ett hus en stolthet och ståtlighet.

Utmärkelser: 2014 CNU Charter Award for 
Best Block, Karlstads kommuns bygg-
nadspris och NCSC Awards Bästa Svenska 
Köpcentrum 2007
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT – NÅGRA EXEMPEL AV B&F 

På Brunnberg & Forshed lägger vi särskilt 
stor vikt vid vilket sammanhang vi ritar. 
Helheten är större än enskilda delar. 

Här är några exempel på projekt som kon-
toret arbetat med under senare år, som 
alla fårhåller sig till sin omgivning på ett 
mycket medvetet sätt. 

Vi vill att de nya husen blir en ny bekant 
som utvecklar sig till en vänskap med sin 
omgivning.

Dalarö, Stockholm
Nytt tillskott i den låga, täta och kultur-
historiskt värdefulla skärgårdsmiljön. Små 
flerbostadshus i trä och en nytt hamnma-
gasin med publikt innehåll. Klassisk träar-
kitektur med inslag av moderna detaljer. 
Verandor, takfötter, kupor, skorstenar, 
takvinklar och en glasad gavel med spaljé-
vägg som lyser som en lykta mot havet om 
kvällarna. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT – NÅGRA EXEMPEL AV B&F 

På Brunnberg & Forshed lägger vi särskilt 
stor vikt vid vilket sammanhang vi ritar. 
Helheten är större än enskilda delar. 

Här är några exempel på projekt som kon-
toret arbetat med under senare år, som 
alla fårhåller sig till sin omgivning på ett 
mycket medvetet sätt. 

Vi vill att de nya husen blir en ny bekant 
som utvecklar sig till en vänskap med sin 
omgivning.

Fimstaden,
Råsunda Solna
Nytt tillskott av bostadskvarter med 
klassisk stenstadsarkitektur som tillskott 
i kulturhistoriskt värdefull miljö i Solna.  
Pustade fasader i jordfärger, räta fönster-
axlar, spröjsade fönster, karaktärsskapande 
taklandskap med terrasser, ateljéfönster 
och kupor. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT – NÅGRA EXEMPEL AV B&F 

På Brunnberg & Forshed lägger vi särskilt 
stor vikt vid vilket sammanhang vi ritar. 
Helheten är större än enskilda delar. 

Här är några exempel på projekt som kon-
toret arbetat med under senare år, som 
alla fårhåller sig till sin omgivning på ett 
mycket medvetet sätt. 

Vi vill att de nya husen blir en ny bekant 
som utvecklar sig till en vänskap med sin 
omgivning.

Främlingsvägen,
Stockholm
Nytt tillskott av bostadslameller i smal-
husområde i Aspudden i Stockholm. Enkla 
volymer i rött tegel kompletteras med ett 
antal nya hus med fasad av cortén som blir 
roströd. Enkla, strama former möts och 
materialen kompletter varandra. 
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PLATSEN
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December 2016

Vidvinkelperspektiv, sett från mitten av 
torget, mot västra sidan. Kv Posten 1 till 
höger i bild.

Kv Posten 1

ARVIKA TORG
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kv POSTEN 1
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Brandska huset

Sparbankshuset

NÅGRA INTRYCK – RIKT DEKORERADE PUTSHUS

Vi gjorde ett platsbesök, en dag i decem-
ber 2016. Vi ville bilda oss en uppfattning 
om sammanhanget. Här följer några bilder 
och intryck.

Arvika har gott om vackra stenhus från 
kring förra sekelskiftet.

Ofta med tydligt markerad och rusticerad 
sockelvåning, fasad med livskillnader, med 
frontespiser, pilastrar, gesimer och föns-
teromfattningar.

Husen ligger ofta i hörnlägen där själva 
hörnet är fasat där balkonger och entréer 
är orienterade.
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kv Styvern 10
tourneller med takfjäll i plåt

Nordell och söners hus
Storgatan 26
kupol, plåttak, takfjäll

kristinehamnsbanken/konsthallen 
skiffertak

kyrkan skiffertak

NÅGRA INTRYCK – VACKRA TAK MED FJÄLL

Många byggnader har vackra tak med fjäll 
i olika former och material. De är ofta 
organiskt formade och med stark möns-
tereffekt. 

Både skiffer och plåttak förekommer. 
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NÅGRA INTRYCK – DETALJRIKA BALKONGER 

Ett återkommande inslag är rikt detaljera-
de balkonger som tar plats i gaturummet 
på strategiska ställen. 

Fantaifulla smidesräcken med vackra 
mönster. 

Brandska huset och Nordell och 
söners hus.
Dekorativa balkonger med smi-
desräcken.

Balkonger är ofta plaserade på 
fasade hörn.
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ett av få exempel på sluten 
bottenvåning

tydligt markerade hörn
med entréer
även hos hus från senare tider

wermlandsbanken

NÅGRA INTRYCK – TYDLIGA OCH AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

Stadskärnan upplevs som händelserik 
med stor variation och innehåll i husens 
bottenvåningar, oavsett om huset är gam-
malt eller nytt. Få undantag finns och blir 
särkilt tydliga som händeselösa transport-
sträckor. 

Bottenvåningen är ofta rusticerad eller 
markerad på annat tydligt sätt. Äldre sten-
hus har ofta en särskilt hög sockel.  

gott om skyltfönster och 
händelser i gatuplan
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NÅGRA INTRYCK – FÄRGSKALA

Många hus har röda toner. Särskilt byggna-
der med offentlig karaktär. Publika bygg-
nader ligger ofta strategiskt placerade i 
siktlinjerna i gaturummen. 

Andra kulörer som förekommer flitigt är 
ljusgrått, mellangrått och vitt samt en hel 
del ljusgult. 

möte mellan tegel och puts
i olika röda och grå toner

stadshuset / gamla brandstationen

Musikskolan / gamla badhuset

central innegård
tegel, trä, puts i röda och grå 
toner. En tornspira sticker upp i 
siluetten.
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NÅGRA INTRYCK – KVARTERET

Sparbankshuset i kv Posten 4 har ljusgrå 
sockel, rosa putsad fasad med vita pilast-
rar och fönsteromfattningar. Dekorativa 
balkonger på hörn.

Fastigheten i hörnet Köpmangatan/Järn-
vägsgatan i kv Posten 4 har sockel i ljusgrå 
sockel och ljust gul putsad fasad med vita 
inslag. Torn med zinkfjällstak. Några deko-
rativa balkonger. 

Fastigheten mellan Sprabankshuset och kv 
Posten 1 är ursprungligen en modernistisk 
fasad från 60-talet men totalt omgjord se-
nare. Dagens fasad har ljusgrå sockel med 
keramiska plattor och ljust rosda putsad 
fasad med mörkare fönsteromfattningar 
och dekorinslag. Plåttak med diagonal 
mönsterverkan med som ger ett skifferlik-
nande intryck. 

Fastighetsbyråns hus i kv Posten 5 har 
sockel i mörkt gråbrun puts och fasad av 
gult tegel. Mönstermurning med fönster-
omfattningar och fältindelning i fasaden.

Sparbankshuset, 
kv Posten 4

Kv Posten 4

Fastighetsbyrån,
Kv Posten 5

Kv Posten 4

Sammanfattning av de delar av kvarterets 
karaktär som vi tycker är viktiga att ta vara 
på och få med i det nya huset:

Markerad sockelvåning
Fönsteromfattningar
Fältindelning i fasad
Dekorativa tak
Accentuering av hörnet
Rosa grå vit gul kulör
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KREATIV IDÉÖVNING

För at komma fram till ett koncept tilläm-
pade vi en kreativ övning internt på kon-
toret. Vi samlade ett antal medarbetare 
till en så kallad TECA-övning som kortfat-
tat går ut på att hitta värdefulla ledord, 
begrepp och tankar som kan fungera som 
vägledning och stärka projektet. 

Vår frågeställning var:

Vilka värden vill vi skapa 
åt Arvika med detta pro-
jekt?

Vi kom fram till att Arvika är en ståtlig 
småstad. Torget är stadens finrum och 
representerar dess invånare, dess historia 
och dess framtid. Det är viktigt för oss 
att värna denna karaktär och återskapa 
förlorade värden, men också att tillföra 
nya kvaliteter. 

Därför vill vi:

Återta platsen
Förstärka Arvikakaraktären
Låta det nya minna om det gamla
Låta detaljer få nutida form

Här är en sammanfattning av de ledord vi 
vill att projektet ska genomsyras av:

STÅTLIGHET

LEKFULLHET 

SKÖNHET
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VÅRT MOTTO

Vi vill arbeta med de förutsättningar som 
platsen ger och ta tillvara på de kvaliteter 
som finns i Arvika i allmänhet och stads-
kärnan i synnerhet och förstärka dessa.

Vi vill så att säga skapa mer Arvika i Arvika.

Vårt mål är att återta platsen vid torget 
och ge en påminnelse om det hus som en 
gång fanns där, men ge det en ny tolkning.

Vårt motto är därför:

ARVIKA TUR OCH RETUR

Vi tänker oss ta fram det mest kvalitativa i 
det vi sett i Dahlinhuset och återanvända 
det i retur. 

På det sättet återskapar vi en vacker bygg-
nad vid stadens viktiga finrum - torget. Vi 
vill att Arvika förstärker sin karaktär.

Mottot återspeglar även järnvägens be-
tydelse för Arvikas utveckling och torget 
som entrérum för alla som anländer med 
tåg. 

Det vittnar också om ett trevligt besök 
vi hade då vi tog tåget tur och retur till 
Arvika för att samla intryck från denna 
ståtliga småstad.
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FÖRSLAGET
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Perspektiv sett mot hörnet av det nya 
huset. Nyårsdagen 2019.

VISIONSBILD

ARVIKA TUR OCH RETUR
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FASADER

Vårt nya hus minner om det gamla Dah-
linhuset på flera sätt. Proportionerna är 
desamma, där våningshöjder, fönstrens 
placering och storlek är viktiga för husets 
upplevelse.

Huset har också en horisontell indelning 
med markerad sockelvåning, två bostads-
våningar samt en takvåning.

Räta fönsteraxlar med harmonisk rytm, likt 
det gamla huset

Takfoten ligger på samma höjd som 
tidigare och ansluter till grannfastigheten. 
Takfotslinjen bryts av uppstickande fron-
tespiser i samma lägen som i dett gamla 
huset. Frontespiserna delar upp husets 
längd i lika enheter som ger en lugn och 
harmonisk fasdrytm. 

0

Meter 1:200

2 4 6 8 10 20

Fasad mot Torggatan / öster Fasad mot Storgatan / norr

butik
butik

butik butikportik

Takets ytskikt med zinkfjäll eller liknande 
med diagonal mönsterverkan är mycket 
karaktäristiskt för Arvika. 

Fasaden är putsad eller har putsliknankde 
karaktär med livskillnader som ger en yta 
med relief och skuggverkan.  Fönster ac-
centueras med ett övre indraget putsparti, 
samt en undre utstickande fönsterbräda. 
Dessa gestaltningselement är nytolkningar 
av de fönsteromfattningar som så ofta 
förekommer i de äldre stenhusen i staden. 

Kulörerna plockar upp de ofta förekom-
mande kulörerna i staden; rosa, grått i 
olika nyanser, vitt och ljusgult. Mot tor-
get dominerar de rosa/grå tonerna som 
återkommer i Sparbankshuset och grann-
fastigheten och mot Fastighetsbyråns hus 
görs fasaden ljusgrå/ljusgul för att få en fin 
övergång. 

Balkonger med sina dekorativa smides-
räcken smyckar fasaden. Detta nya hus 
har starka inslag av hantverk som anspelar 
på Arvikas historia som konst- och hant-
verksstad. En duktig smed, plåtslagare 
och stuckatör kommer visa att det går att 
bygga vackert även idag...

Det vill vi att huset ska utstråla!

fg

fg
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FASADER

0

Meter 1:200

2 4 6 8 10 20

Här är en jämförelse mellan det gamla 
Dahlinhuset och det nya föreslagna huset.
Avtrycken av historien syns i proportione-
ringen. 

Det gamla husets ståtlighet vill vi ska få 
återspeglas i det nya. 

fg

fg
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FASADUTSNITT – TAK

kupor frontespiser

Bilden visar taklandskapet ut mot torget. 
Vår nya byggnad får frontespiser med 
samma rytm och placering som det gamla 
huset. De förstärker en vertikal indelning 
där balkonger placeras. 

Frontespiserna får en lekfull topp i form av 
molnliknande bågar som skapar en egen 
identitet och karaktär, unik för just detta 
hus.

Formen associerar till det gamla husets 
organiskt formade tourneller men här i en 
förenklad och stramare version.

 Taken är belagda med plåt som efterliknar 
de äldre byggnadernas zinkfjäll. Efter kon-
takt med en erfaren plåtkonsult har vi fått 
goda råd om olika möjliga lösningar. 
Taken har en starkt dekorativ mönster-
verkan och det brant lutande taket blir 
exponerat mot torget. 

Takkupor ger vackert ljus åt bostäderna på 
detta vindsplan. Även sidorna i koprna har 
glas som förstärker ett modernt form-
språk och gör att kuporna blir lysande 
lyktor om kvällarna, då ljus inifrån spiller ut 
på taket och förstärker reliefverkan, mate-
rialetet och takets blanka yta som kommer 
skimra vackert.

Fronstespiserna får en enkel spira/flagga 
som förstärker husets ståtlighet och lek-
fullhet. 

Referensbild, 
nytt plåttak liknande zinkfjäll

Referensbild, 
takkupa med sidoljus, kan prefabtillverkas
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FASADUTSNITT – BALKONG

Här följer några fasadutsnitt, utsparade ur 
vårt ritprogram. De är inte renderade och 
färdigberarbetade och ska därför betrak-
tas som skisser. 

Bilden visar utsnitt med balkong mot tor-
get. Smidesräcket associserar till de gamla 
stenhusens vackra detaljrika balkonger. 

I vårt hus har räcket fått ett modernt 
fomrspråk, inspirerat av de många taken 
med zinkfjäll i Arvika, som har detta karak-
täristiska mönster. 

Räcket med sitt raster går ner förbi bal-
kongplattan och bildar en dekorativ kant - 
som en spetsgardin åt balkongen under. 

Rastret fungerar att hänga ljusslingor, 
blomkrukor och dekorationer i och lämpar 
sig för klätterväxter att få fäste i. 

Barnsäkerheten uppnås genom ett trans-
parant nät på insidan av räcket. 

Med ett vackert smidesräcke, tillverkat av 
lokal smed förstärks Arvikas historia, rikt 
på konst och hantverk.
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FASADUTSNITT – HÖRNET

Bilden visar kvartershörnet. Här placeras 
butiksentré i gatuplan och balkonger på 
bostadsplanet. Vindsplanet får en karak-
tärsfull frontespis. 

Det branta taket har zinkfjäll, eller lik-
nande, medan det flackare taket som inte 
är lika exponerat förslagsvis har bandtäckt 
plåt. 



ARVIKA TUR OCH RETUR

TACK!

Vi som arbetat med detta förslag är:

Andreas Svensson och Marianne Ocklind 
har varit ansvariga.

Lars Jonsson, Felix Butler, Moa Zetterwall, 
Jennie Stefansson, Fredrik Jensen, Jo-
hanna Svedberg och Björn Holm har alla 
på ett eller annat sätt bidragit.

Vi ser fram emot att höra från er!

MVH

Andreas & Marianne
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Kungsholms Strand 135
112 48 Stockholm

08-617 61 00 Receptionen
08-617 61 79 Andreas
018-617 61 23 Marianne

Kika gärna in på vår hemsida:

www.brunnbergoforshed.se
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