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Vi pratar om hållbar mobilitet  
med Michael Koucky på 
Koucky and partners. Här 
berättar han om det kontro-
versiella beslut som togs för 
att minska biltrafiken i Gent. 

Smekab Citylife ville veta hur 
andra arbetar för att skapa 
bättre förutsättningar för  
dagens och framtidens städer. 
Läs intervjun med Josefin 
Uhnbom på Tyréns för att ta 
reda på hur hon resonerar. 

Läs hur zink, höghållfast stål 
och pulverlack samspelar 
för att Smekab Citylife ska 
kunna ta fram hållbara 
produkter.  

Monique Harmsen på Lumi-
guide berättar hur internet 
of things kan skapa bättre 
förutsättningar för cyklister 
– och för staden. 

Lerum har den ambitiösa 
målsättningen om att bli 
ledande inom miljöfrågor 
2025. Här kan du läsa om 
den stora satsningen på 
Sveriges miljövänligaste 
parkeringshus. 

Frågar du Smekab Citylife 
ska träning i staden vara 
en upplevelse för både öga 
och kropp. Lösningen stavas 
City Art Gym®. 
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Det är ingen hemlighet att städerna 
växer och vi blir fler som, paradoxalt 
nog, vill njuta av att vistas i gröna 
trivsamma miljöer. Därför ägnar vi 
på Smekab Citylife stor kraft åt att 
fundera på vad som får oss människor 
att trivas och känna trygghet i 
offentliga miljöer. Vad är viktigt och 
hur vill man röra sig i staden? Genom 
att vara lyhörda för människors behov 
och beteenden skapar vi lösningar som  
gör städer tryggare och mer trivsamma. 

Utvecklingen vi ser är att fler strävar 
mot att göra städer smartare bland 
annat med hjälp av Internet of Things. 
Det vill säga smarta digitala lösningar 
som underlättar för de som rör sig i 

staden. I denna utgåva kan du läsa en 
matig intervju med Monique Harmsen 
på Lumiguide i Nederländerna som 
uteslutande arbetar med att göra 
städer smartare. En annan person som 
jobbar med framtidsstaden är Michael 
Koucky, VD på Koucky & Partners och 
nu delar med sig om vilka trender han 
ser inom cyklism. Dessutom pratar vi 
med Erik Eneroth, landskapsarkitekt 
på Funkia i Linköping, för att ta reda 
på hur de arbetar med män niskan  
i fokus vid gestaltning av stadens  
uteplatser och grönområden. 

Trevlig läsning!
Thomas Rydhagen 
VD

Vi värnar 
om våra 
städer.



Fler och fler städer gör det säkrare och smidigare  
att ta sig fram med cykel i trafiken. Framförallt  
gäller det de lite större städerna. Lund, Uppsala  
och Karlstad är exempel på städer som har  
kommit långt. En stad i Europa som på kort tid  
har lyckats öka cyklingen kraftigt är Gent i Belgien.  
En förklaring är kanske att de delade in  
stadskärnan i tårtbitar. För att komma in  
i nästa ”tårtbit” var alla bilar tvungna  
att köra ut från ”tårtan” och in  
i nästa ”tårtbit”. Cyklarna däremot  
kunde gena rakt över. Ett mycket  
kontroversiellt beslut som inte alla  
älskade, men som fått exakt den  
effekt som eftersträvades – färre  
bilar och fler cyklar i centrum.

Den  
fungerande  
cykelstaden.

För att ge sina hyresgäster 

ett mervärde provar en del 

fastighetsägare nu cykelpooler.

När någon investerar 15–25 000 

kronor i en elcykel vill de kunna 

ställa ifrån sig den på ett tryggt 

och säkert ställe.

Högre krav på cykelparkeringar

Vi bestämde möte med Michael Koucky, 
VD på Koucky & Partners, ett bolag som 
sedan starten varit specialiserade på 
frågor kring hållbar mobilitet. Michael har 
lång erfarenhet av allt från cykeltrafik till 
parkerings- och mobilitetsutredningar. 
Han ser några tydliga trender, bland annat 
att fler och fler nu köper dyra elcyklar.
 – När någon investerar 15–25 000 kronor 
i en elcykel vill de kunna ställa ifrån sig den 
på ett tryggt och säkert ställe. Det ställer 
nya och högre krav på cykelparkeringar.
En annan iakttagelse han gör är att en 
elcykel kanske väger 5–10 kilo mer än en 
vanlig cykel. Då blir det svårare att hantera 
cykeln, några lyft är inte att tänka på. 

Trygga och fungerande produkter
Alla som har varit i Danmark har sett dem, 
lastcyklarna med ett stort flak där fram. 
Nu kommer de på bred front, bokstavligen 
talat, till Sverige. Fler än Michael inser att 
det här kommer att förändra sättet att 

se på cykelparkeringar, de behöver helt 
enkelt bli bredare. När vi ändå är inne på 
det ämnet.
 – Många fastighetsägare tänker ratio-
nellt och vill ha in så många cyklar som 
möjligt i ett cykelställ. Men när cykelställen 
blir för smala fungerar de helt enkelt inte. 
Mitt budskap till leverantörerna är att 
utveckla och erbjuda trygga, smidiga och 
fungerande produkter.

En fungerande cykelstad

Men vad krävs egentligen för att bygga 
en fungerande cykelstad. Michael pekar 
på flera saker, bland annat att skapa  
genvägar som Gent gjorde men också 
bygga fler sammanhängande vägnät med 

separerade cykelbanor.
   – Köpenhamn, som idag 
är en av världens bästa 
cykelstäder, har arbetat så. 
De har dessutom öppnat 
upp enkelriktade gator för 
cyklister. Poängen är att 
det ska gå snabbare att 
cykla än att åka bil.
Han är också övertygad 

om att framtidens cykelstad inte går att 
bygga upp med expressfart. Det kommer 
att ta tid, och det ska ta tid. Vinnarna blir 
de städer som har en tydlig plan och som 
arbetar långsiktigt och konsekvent  
med frågan.

Poängen är att det ska  
gå snabbare att cykla än  
att åka bil.
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Cykelpooler i bostadshus

Något det pratas mycket om just nu är 
cykelparkeringar. Högkvalitativa p-platser 
för cyklar är något som redan finns, 
exempel på detta är cykel parkeringar 
inomhus, ibland avgifts belagda, oftast 
gratis. Olika typer av p-ledningssystem 
testas också, helt enkelt för att det ska bli 
enklare att hitta en p-plats för sin cykel. 
För att ge sina hyresgäster ett mervärde 
(och minska behovet av p-platser) provar en 
del fastighetsägare nu också cykelpooler.
 – Det ska vara lika naturligt att boka en 
cykel som en tid i tvättstugan.

Stora miljövinster

Avslutningsvis är det svårt att prata cykel 
utan att komma in på fördelarna för  
samhället.
 – Kan vi få fler att gå, cykla och åka 
kollektivt istället för att använda bilen finns  
det naturligtvis stora vinster att göra. Störst 
är hälsovinsten genom vardagsmotion, 
men även miljövinsten kan vara betydande. 
De flesta har en cykel hemma och vet hur 
man gör, även om det kanske är länge 
sedan de tog en tur på hojen.

Michael Koucky, VD på Koucky & 

Partners, har lång erfarenhet av allt 

från cykeltrafik till parkerings- och 

mobilitetsutredningar.

Ladda ned  
Cykelparkeringsguiden

På koucky.se kan du kostnadsfritt 
ladda ned en Cykelparkeringsguide 
för dig som förvaltar fastigheter eller 
som planerar och bygger fastigheter.

CANAIR cykelpump
Design: Lundberg Design för Smekab Citylife

Ge cykeln mer gas.
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Frågan om trygghet i staden är i dag högaktuell i  
samhällsdebatten. Hur skapar man bättre förutsättningar 
för dagens och framtidens städer, finns det några gen-
vägar och hur arbetar experterna? För att ta reda på det 
pratade vi med Josefin Uhnbom som arbetar med sociala 
hållbarhetsfrågor i rollen som strateg på Tyréns AB. 

Går det att 
skapa trygga 
städer? 

Du jobbar bland annat med att skapa 
tryggare utomhusmiljöer, varför är  
det viktigt?  

Trygghet är en naturlig och central del för  
människors välbefinnande och ett hållbart  
samhälle. Genom att medvetet fokusera 
på sociala aspekter gör vi det möjligt att  
främja jämlikhet, trygghet, hälsa, tillgäng-
lighet och demokrati. Vårt mål är hela 
tiden att skapa positiva sociala effekter  
som bland annat innebär att alla 
människor får chans att utvecklas och 
leva i en god livsmiljö. Men jag vill också 
poängtera att trygghet inte ska förväxlas  
med begreppet säkerhet. Trygghet handlar  
om subjektiva upplevelser av brottslighet, 
säkerhet och risker, jämfört med säkerhet 
som handlar om faktiska risker för brott 
och ordningsstörningar.  

Vilka utmaningar behöver ni tackla?  

Vi måste förstå och förmedla att trygghet 
handlar inte bara om upplevd rädsla för 
att bli utsatt för ett brott utan även om 
grundläggande mänskliga behov och 
rättigheter. De klyftor och den polarisering  
vi ser i dagens samhälle är stora hinder 
för skapandet av trygga städer och trygga 
platser. Bostadsmarknaden som den ser 
ut idag, med det stora utanförskap som 
exempelvis präglar grupper med låg  
inkomst är i sig en otrygghet för den som  
är drabbad. Så länge det problemet kvar-
står är städerna bara trygga för några,  
och otrygga och exkluderande för andra. 
Trygga städer kräver också att vi bygger 
och arbetar bort fysiska och mentala 
barriärer, att vi har fungerande skolor 
och ett inkluderande kultur - och fritidsliv 
samt övrig kommunal service och närvaro. 

Så hur arbetar ni för att hjälpa era 
uppdragsgivare att skapa trygghet?  

Vi utgår från vad som ligger till grund för 
trygghet eller otrygghet. För att komma 
fram till det arbetar vi kunskapsbaserat 
med orsaksanalys. Om vi inte analyserar 
vad som ligger till grund för att en plats 
eller stad upplevs som otrygg kan vi inte 
heller sätta in rätt åtgärder. 
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Ni mäter alltså trygghet? 

Ja precis, för att få en bild av området 
och de sociala behoven kan vi exempelvis 
intervjua såväl boende som andra som 
vistas i området. För att sedan kartlägga 
och analysera ”otryggheten” och den 
faktiska brottsligheten i området. Det vi vet  
är att den upplevda tryggheten kan till 
viss del påverkas av stadens utformning. 
Därför måste det arbetet finnas med 
tidigt när en plats ska utvecklas – och 
sedan följa med i alla skeden genom hela 
planeringsprocessen. 

Vad för typ av åtgärder kan ni ta till för 
att åstadkomma en förbättring?  

Vi arbetar med att skapa sociala mötes-
platser, ofta i tidiga skeden av stadsut-
vecklingsprojekt, men också i befintliga 
bostadsområden och platser. Det kan 
handla om att ta fram platsspecifika  
strategier för bottenvåningar, kommer-
siella lägen, parker, torg eller annan  
fysisk miljö. 

Vill du ta ett exempel? 

Till exempel var Tyréns under 2018 invol-
verade i ett lyckat projekt i Hagsätra, där 
vi ansvarade för konceptutveckling kring 
sociala ytor på bottenvåningen. Projektet 
omfattar ett multifunktionellt bostadshus 
som kommer rymma 200 hyresbostäder, 
utrymmen för co-working, cykelverkstad, 
gym och Sveriges minsta biograf. Att det  
kommer finnas aktiviteter i botten våningen  
under större delen av dygnet bidrar i sin 
tur till att de som rör sig i området kan 
känna sig tryggare. 

Hållbarhet
mer än en trend.

Varje dag kan vi bli lite bättre. För oss är hållbarhet ett ställningstagande i hur 
vi lever våra liv och bedriver våra verksamheter som bidrar till en värld där alla 
människor trivs. The Urban Friendly framtid visas på smekabcitylife.se
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Är DIAGONAL den snyggaste 

papperskorg du sett? Det kan 

hända att vi är partiska men vi 

är beredda att hålla med. Om 

det är stålstommen, den mjukt 

rundade toppen eller det trälika 

materialet Resysta som gör det, 

det är en annan fråga. BLOCQ med trädetaljer – 

även kallad den perfekta 

kombinationen av funktion och 

design. Två uppskattade detaljer 

är den integrerade USB-laddaren 

och LED-belysning. 

Det eleganta och stilrena räcket CITY  

är designat för att passa in i den  

moderna stadsmiljön. 

När du köper möbler av oss behöver du inte välja mellan 
design och hållbarhet. Vi förenar slitstark konstruktion 
med lätta, rena linjer och väljer gärna detaljer gjorda i 
fina naturinspirerande material. Ett exempel är Resysta®,  
ett underhållsfritt material som ser ut som trä men är 
gjort av överblivet risskal. 

Både stilrent och hållbart? 
Naturligtvis.

1.

2.

4. 5.

6.

3.

7.

8.

10.
9.

1. LED-BELYSNING. 2. CITY, RÄCKE. 3. PILOMAT, AUTOMATISK POLLARE, 4. ISOTOP, CYKELSTÄLL/CYKELPOLLARE. 5. SALTO, KLÄDHÄNGARE. 
6. BLOCQ, PARKMÖBEL. 7. FLORIUM, PLANTERINGSKÄRL. 8. LIMPIDO, PARKMÖBEL. 9. DIAGONAL, PAPPERSKORG. 10. BLOCQ, PARKMÖBEL.

OPTI räcke
Hängräcke och spjälmoduler i varmförzinkat 
utförande. LED-belysning i handledarrör.
Design: Smekab

Stadens ljus i
moderna tider.
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Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi valt att gå över till höghållfast stål. Materialet är starkare än 
traditionellt stål vilket har gjort att vi har kunnat minska mängden stål i produktionen. Och på så sätt 
minskat våra utsläpp med 1200 ton koldioxid.

I vår produktionsanläggning i Önnestad  
domineras tillverkningen av produkter i stål. 
Det är ett lättarbetat material som, med 
den rätta efterbehandlingen, kan stå i tufft 
utomhusklimat i decennier. 

Annikki Hirn på Nordic Galvanizers berättar  
om fördelarna med varmförzinkning.

Material 
som håller 
över tid. 

Ett skyddande 
dopp.  

Vad gör Nordic Galvanizers? 
Vi är en branchorganisation som fungerar 
som ett stöd för företag som arbetar med 
varmförzinkning. Det innebär att vi både 
håller i utbildningar och svarar på frågor 
som rör varmförzinkning. Det är också vår  
uppgift att informera om fördelarna med 
metoden och vilken process man ska ha för 
att svara upp mot miljö- och arbetsmiljökrav. 

Vad är det för utbildningar ni håller?
Själva metoden med varmförzinkning har 
funnits sedan 1700-talet. Men det kommer 
hela tiden nya typer av förbehandlingar och 
stål och som reagerar på olika sätt. Därför är 
vi ute hos medlemmarna i organisationen  
och uppdaterar om det senaste. Hos Smekab 

Citylife har vi till exempel varit ofta. Att de 
bjuder in oss en gång per åt tyder på att 
de är lyhörda inför nya rön och måna om 
att göra en så bra produkt som möjligt. 

Vad är varmförzinkning? 
Varmförzinkning är en metod man 
använder för att korrosionsskydda stål. 
Konstruktionen förbehandlas innan den 
doppas i ett kar med flytande zink. I och 
med att konstruktionen doppas i zink  
får man även ett skydd på insidan. Zink 
korroderar långsamt och beroende på 
var produkten används kan den stå i 
50–100 år. Det är en tacksam metod just 
för att man får ett långt korrosionsskydd  
– som dessutom är underhållsfritt.

Alla stålföremål som vi producerar förbehandlas 
noga och varmförzinkas för att stå emot rost. Det 
gör att produkter som står utomhus får ett långt 
och underhållsfritt skydd i 50–100 år. 

När stålet förbehandlats och varmförzinkats kan 
produkten pulverlackeras. Det är ett effektivt sätt 
att få ett ytterligare korrossionsskydd samtidigt 
som det ger en större estetisk valmöjlighet. I och 
med att man slipper hantera farliga lösnings-
medel är metoden dessutom miljövänlig. 

Zink Pulverlack Stål 
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Trafikstockningar, sökande efter parkering 
och försenad kollektivtrafik ses idag som 
något ofrånkomligt om man vill bo i en stad. 
Ska det alltid vara så, eller kan vi skapa 
ett trafikflöde fritt från onödiga stopp och 
uppehåll? Vi satte oss ner med Monique 
Harmsen, CEO på det Nederländska 
företaget Lumiguide, för att prata om 
framtidens smarta städer. 

Först i kö till 
framtidens 
stad.

Du driver ett företag som gör städer 
smartare med hjälp av Internet of 
Things (IoT). Vad betyder egentligen 
IoT och Smarta Städer?

Först behöver man nog beskriva IoT. Det 
är helt enkelt när föremål med hjälp av 
sensorer och system kan kommunicera 
eller samla information. Smarta Städer tar 
vara på den sortens teknik och gör livet 
för invånarna enklare, säkrare och mer 
hållbart. Det kan låta självklart, men jag 
vill även poängtera vikten av att tekniken 
inte nödvändigtvis gör nytta förrän man 
vet vad de som bor i staden behöver. 
Annars blir inte staden smartare, snarare 
dummare.  

Hur arbetar ni på Lumiguide för att 
göra Städer Smartare?

För att kortfattad förklara vad vi på Lumi-
guide gör: Vi samlar data, sedan ger vi råd 
och uppfinner lösningar för att göra livet i 
städer bättre. Det kan handla om att se till 
att sophantering och återvinning fungerar  
smidigare. Vi har exempelvis skapat 
sen sorer för papperskorgar som nu kan 
signalera när de är fulla, har vält eller blivit 
utsatta för höga temperaturer.
 Vi arbetar också för att förenkla trafik-
flödet i staden. Nästan alla som bor i städer 
har ju bråttom när det kommer till att ta 

sig från punkt a till b. Vår uppgift blir i det 
fallet att göra flödet så säkert och smidigt 
som möjligt, samtidigt som vi reducerar 
utsläppsnivåerna. 

Ni utrustade världens största cykel-
parkering, i Utrecht, med den första 
AI-styrda cykeldetektionen. Varför  
har ni utvecklat en sådan?  

Det är en stor trend i Europa att folk cyklar 
mer. Det har tyvärr även lett till fler felpar-
kerade cyklar. De parkeras i all hast, blir 
felplacerade och blockerar viktiga ytor.  
I Nederländerna, där det alltid har cyklats 
mycket, byggs det därför stora cykelpar-
keringar i anknytning till centralstationer. 
Cykelparkeringen i Utrecht sträcker sig 
över tre våningar. Vi såg till att ett kamera-
system installerades för att man inte ska 
behöva cykla tre våningar ner och sedan 
upptäcka att alla parkeringar är upptag-
na. Samtidigt kan systemet användas för 
kommunen att samla data om cykelflödet 
i parkeringshuset, och sedan göra förbätt-
ringar. Det blir gynnsamt både för cyklisten 
och kommunen.

Hur fungerar egentligen systemet? 

Vi har installerat kameror som matats 
med tusentals bilder på cyklar. Kameran 
kan sedan läsa av hur många cyklar som 
ska få plats. Utanför parkeringen finns 
digitala skyltar som visar vilka platser som 
är är lediga. Information om huruvida det 
finns platser eller inte går även att komma 
åt via en app som cyklisten får ladda ner. 
Kameran kan också se vilka cyklar som 
har stått kvar för länge, så att kommunen 
kan flytta på dem utan att det uppstår 
några missförstånd. Kameran kan bara 
se de bilder den har matats med, och kan 
därför bara känna igen cyklar. 

Vad har det resulterat i? 

Den nya cykeldetektionen banar alltså 
väg för ett mindre antal felparkeringar  
och färre trötta ben; cyklister behöver  
inte ta sig till fulla parkeringar i onödan. 

”Vi samlar data, 
sen ger vi råd och 
uppfinner lösningar 
för att göra livet i 
städer bättre.”
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Lukas Olofsson  
Försäljningschef Smekab Citylife

Kommunen kan använda informationen  
till att se flödet av cyklar, hur mycket av 
parkeringshuset som används, och hur 
man ska göra det mer effektivt.

Vad har ni gjort för andra smarta  
innovationer? 

Massor, som tidigare nämnt har vi ju ut-
vecklat sensorer för att förbättra sophante-
ring och återvinning. Vi har även utvecklat 
system för att trafikljus och vägspärrar ska 
fungera mer effektivt. Framför allt handlar 
det om att vi har skapat en stark och till-
förlitlig mjukvara som kan kombineras  
med sensorer och kameror.  

Vad ser du i framtiden? 

I framtiden ser jag att flera system fungerar 
sammankopplat för att mångdubbla effek-
tiviteten. Det leder till att vi kan reagera 
snabbare när olyckor utbryter eller bara se 
till att saker flyter på bättre. Vi har kunskapen 
och teknologin till att komma långt. Det 
gäller bara att ta steget och investera i  
ny teknologi. Vi vet att det kommer att 
gynna oss i i arbetet mot en grönare  
och samtidigt effektiv framtid.

Smekab Citylife gör stora satsningar  
för att städer ska bli smartare. De har  
bland annat, likt Lumiguide, investerat  
i system för att rutteffektivsera sop-
hämtning och installerat stadsmöbler 
med lysfunktion och ladduttag. De är 
dessutom först med att ta in den nya 
cykeldetektionen till Sverige. Försälj-
ningschefen Lukas Olofsson ser den 
nya investeringen som en självklarhet, 
speciellt för de som vill se en grönare 
utveckling.  

”Precis som i andra delar av Europa har  
cyklandet ökat markant här i Sverige.  
Ta städer som Malmö, Stockholm och  
Uppsala som exempel. Så även om  
cyklar inte används i lika stor utsträck-
ning som i Nederländerna står våra 
städer inför liknande utmaningar.  
Hur underlättar vi för våra befintliga  
cyklister och hur får vi fler att se cykeln  
som ett effektivt transportmedel?  
Det är frågor vi arbetar med dagligen.  
Cykeldetektionen är ett tydligt steg i 
rätt riktning mot vad vi vill åstadkomma  
– grönare och mer tillgängliga städer, 
som underlättar för människor att 
leva smidigt och ta socialt ansvar.” 

Monique Harmsen,  

CEO på det nederländska 

företaget Lumiguide.

Sitt ner och ladda  
batterierna.

BLOCQ parkmöbel 
Med integrerad USB-laddare och LED-belysning.
Design: David Karásek / Mmcité
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Lerum har som målsättning att bli ledande inom miljöfrågor år 2025. 
Ett mål kommunen bevisade inte var något gripet ur luften när de 
invigde Sveriges miljövänligaste parkeringshus. Vi träffar Andreas 
Blomnell, distriktssäljare på Smekab Citylife, som var delaktig  
i projektet under tidig fas. Han berättar om vilka produkter som  
användes för att bryta hållbar mark.

Så styr Lerum 
vägen mot en 
bättre miljö. 

I parkeringshuset i anslutning till  
Lerums resecentrum är smarta  
lösningar och väl genomtänkt cykel-
miljö i fokus. Taket är utrustat med 
solpaneler och väggar anpassade för 
att dämpa buller. Längs cykelvägen 
löper ett räcke som gör att cyklisterna 
tryggt kan ta sig in till cykelparkeringen  
i parkeringshuset, utan att behöva 
komma för nära bil  trafiken (se bild till 
vänster). Inne i parkeringen finns ut-
rymme för vanliga såväl som eldrivna 
fordon, och totalt 288 cykelplatser.

  – Vi lämnade ett förslag på  
produkter med montage till projekt-
gruppen. Det blev cykelställ framtagna 
för att maxi mera antalet cykelparke-
ringsplatser och räcken som fick ta plats  
i och utanför parkeringshuset. De till-
verkas av varmförzinkat stål, en effektiv 
ytbehandling som gör att produkterna 
kan stå i minst 50 år utan att behöva 
underhåll, säger Andreas Blomnell.  

Byggnadsprojektet sattes i rullning 
eftersom man såg ett behov av ökad 
tillgänglighet, trygghet och säkerhet 
när det kom till att parkera cyklar. 
  – Våra produkter är välrenomme-
rade inom sådana områden. De valda 
cykelställen är till exempel utformade 
för att underlätta för säker fastlåsning 
av cykelram och hjul, och med möjlig-
heten att parkera cykeln från två olika 
håll. Kortfattat kan man säga att det vi 
erbjöd och det kommunen var ute efter 
gifte sig bra.

Förutom cykelställen monterades 
även Smekab Citylifes spjälräcken 
OPTI i parkeringshuset. Räckena är 
enkla att anpassa efter omgivningen 
och kan även kompletteras med  
energisnål Led-belysning. 

CS-ställ, bild till vänster. OPTI-räcken, bilder ovanför. Smekab Citylifes 

mål är att erbjuda lösningar som skapar en säker miljö för cykeln då 

den inte används. Likaså gäller det att utveckla lösningar som utnyttjar 

ytan optimalt.
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EASYLIFT PREMIUM Cykelställ i 

två våningar som gör det möjligt 

att placera två cyklar på höjden.

Bilspärren BAX begränsar och reglerar 

trafik i exempelvis bostadsområden och 

vid gång- och cykelbanor. Den elektriska 

öppningen kan manövreras med flera 

olika styrsystem och är förberedd för att 

kunna öppnas med mobil. 

CANAIR är en automatisk 

cykelpump som inte behöver 

elanslutning! Den drivs med kvävgas 

vilket ger enkel installation och stor 

valfrihet gällande placering.

1. LEVA, EN MODULUPPBYGGD PERGOLA. 2. RIVAGE, VILSTOL. 3. URBAN ISLANDS, MODULMÖBLER. 4. SINUS PARKMÖBEL. 5. BAJK.  
6. EASYLIFT PREMIUM, CYKELSTÄLL I TVÅ VÅNINGAR. 7. CAR BIKE PORT, CYKELSTÄLL. 8. STOP’N’GO, CYKELRÄCKE. 9. BAX, BILSPÄRR 10. CANAIR, AUTOMATISK CYKELPUMP. 

Fri lek.
En färggrann och lekfull drömstad är inte 
långt bort. Rent krasst är det inte svårare  
än att planera för gröna och bekväma 
mötesplatser. Ska det vara enkelt att ta sig 
runt på cykel i staden? Då gäller det att 
hjälpa cyklisterna på traven. En god början 
är att ställa ut cykelpumpar och fundera 
över parkeringsmöjligheter.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

9.

10.

Täckning med
pergolakänsla.

PIN SYSTEM väderskydd 
Design: David Karásek / Mmcité
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City Art Gym® är något så unikt som en skulptur, ett utomhusgym och 
en stilren upplevelse för både öga och kropp. Det bästa av allt? Man kan 
både umgås och bygga muskler, med ett stenhårt cirkelpass eller med 
lättare träning utan en droppe svett. Smekab Citylife fick ett samtal med 
upphovskvinnan bakom och en lektion i mänsklig hållbarhet.  

Urbana träningsskulpturer: 

Lättsamt och  
lekfullt för mänsklig 
hållbarhet. 

Catarina Rolfsdotter-Jansson, skaparen 
bakom Sveriges första träningsskulptur 
fick idén som genom en ingivelse. Hennes 
make hade sprungit en löpartur i Malmös 
centrala delar och slogs av hur lite möjlig-
heter staden erbjöd för enklare, spontan 
träning. Hennes erfarenheter efter att ha 
bott i Asien, där människor ofta motio-
nerar tillsammans i stadsnära miljöer gav 
ytterligare bränsle till nya tankar. Inspi-
rerad av en bekant med förkärlek för att 
använda urbana redskap som trappor 
och räcken som gym föddes till slut en idé 
som innefattade både beteendeförändring 
och en betydligt vackrare stad i en och 
samma lösning. Konceptet City Art Gym 
var fött. 

Ett inkluderande alternativ

Möjligheter till styrketräning utomhus 
är förvisso inget nytt för träningssugna 
människor som besöker motionsspår 
och friluftsområden, inte sällan klassiska 

stockar och stubbar i tryckimpregnerat. 
Men friluftsområden ligger sällan cen-
tralt och kräver ofta att man har tillgång 
till bil. Med City Art Gym ville Catarina 
Rolfsdotter-Jansson hitta ett inkluderande 
alternativ, placerad i urbana miljöer: mitt 
i centrum, i parker eller anslutning till torg. 
Från tanke till färdig installation gick det 
fort. Ett nära samarbete och förtroende 
från Malmös stadsträdgårdsmästare ledde 
till att Catarinas vision blev verklighet, 
centralt placerad i Scaniaparken mellan 
landmärket Turning Torso och Öresund. 
Åtta år senare finns varianter av City Art 
Gym på flertalet orter, bland annat vid 
Nacka Strand i Stockholm, på Stortorget 
i Ängelholm och på Spikön i Trollhättan. 
Intresset är även stort från utlandet, inte 
minst USA. 

Träning för alla

Hur gör man då en stad, eller urban  
miljö, mer inkluderande och inspirerande 

Svårt att komma igång? Det finns 

färdiga instruktioner i form av enkla 

symboler i markplattor i direkt 

anslutning. Hur många övningar 

man gör beror på en själv och 

fantasin såklart.  

Konceptet eller 

skulpturen består av 

tre, fyra alternativt 

fem delar: ”Bollen, 

Bron och Barren” är 

grunduppsättningen. 

I kollektionen ingår 

ytterligare två delar 

för att göra träningen 

ännu mer inspirerande: 

”Trädet och Balansen”, 

de nya delarna har 

Catarinas make Mats 

Jansson designat.  

Han har även 

utvecklat och drivit 

företaget i många år.
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Kort om Catarina  
Rolfsdotter-Jansson: 

Fd elitspelare i basket, instruktör i  
yoga och fitness samt journalist.  
Världens första designer av 
träningsskulpturer. Arbetar idag 
främst med hållbarhet som 
föreläsare, författare, program-
ledare och moderator, föreläser 
bland annat om den ”Hållbara 
människan” – hur man kan 
kombinera miljö/hälsa för att ta 
hand om sig själv och planeten 
samtidigt. 

Drömprojektet? 
Ett City Art Gym i Central Park i 
New York. Det var ganska nära 
efter ett möte med New Yorks 
stadsträdgårdsmästare, men 
sen kom stormen Sandy, och all 
budget gick till att bygga upp 
stadens kustlinje. 

Favoritmotion? 
Yoga och promenader där ett 
styrkepass på City Art Gym  
i Västra hamnen i Malmö ingår. 

* Streetworkout är kombination av gymnastik  
och parkour tillsammans med råstyrka och kontroll.

** Calisthenics handlar om att använda sin egen  
kropp som motvikt i övningar. Vanliga basövningar  
är squats, plankan, situps, pull-ups och dips. 

att träna i? Catarina utgick från 
flera aspekter; trygghet, öppenhet, 
enkelhet och inte minst var i staden 
man befinner sig. De inkluderande 
inslagen var första nyckeln: City Art 
Gym ska fungera för alla. Oavsett 
om du vill träna hårt och seriöst 
eller faktiskt aldrig har tränat. Eller 
om du är ett litet barn, är äldre 
eller sitter i rullstol. Det var också 
viktigt med riktig belysning så att 
människor kan träna på de tider 
de finner bäst. En utmaning för de 
månader då solen lyser med sin 
frånvaro. 

  – Sverige är otroligt mörkt 
halva året och det krävs rejält med 
ljus för att få till en både trygg och 
inbjudande miljö”, säger Catarina. 
Den andra nyckeln var närheten 
och kontakten med både stadens 
puls och grönområden, inte minst 
för att få kvinnor att känna sig säkra. 

Den både spännande och inklude-
rande designen har lett till många 
roliga möten och reaktioner genom 
åren. Både genom spontanbesök 
som till exempel hundägare som 
motionerar både sig själva och sitt  
husdjur som barnfamiljer som umgås  
tillsammans och otvunget genom 
träning. Catarinas lösning besöks 
regelbundet också av riktiga atleter 
som utövar streetworkout* och 
Calisthenics** – ett kvitto på att även 
mer extrema träningsformer känner 
sig välkomna. Catarinas favoritminne  
är dock ett helt ungdomslag. 

  – Jag mötte ett helt fotbollslag 
med ungdomar som körde cirkel-
träning på stationerna Bollen,  
Barren och Bron. Helt fantastiskt 
och en verklig eloge till en smart och 
uppfinningsrik tränare. Samtidigt 
blev jag väldigt glad, det var ju så 
jag hade sett konceptet framför mig 
innan allt blev färdigt. Spontant, 
lekfullt och inbjudande”, avslutar  
Catarina Rolfsdotter-Jansson. 

Konsten att
träna i staden.

CITY ART GYM®
Design: City Art Gym Sweden AB
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Ett gediget planeringsarbete

Vi träffar Hans Sjöholm, affärsutvecklare 
på Smekab Citylife, som berättar om hur 
Citysoffan tog form. 
 – Det var mycket som planerades innan 
sofforna ens började byggas. Soffornas 
estetik var exempelvis en betydande del av 
projektet. Vi ville förstås göra funktionella 
soffor som var bekväma att sitta på, men 
förutom det var det även viktigt att man 
skulle kunna vila ögonen på dem. De skulle 
se snygga ut och stämma in med resten av 
miljön, berättar Hans Sjöholm.

Att skapa en harmonisk känsla 

Citybanans stationer skulle skapa en har-
monisk känsla för resenärerna. Odenplan 
har blågröna toner, Stationen Stockholm 
City går i jordfärger och Citysofforna  
designades med inspiration av en båt.
 – Det som blev däcket är dessutom  
väldigt brett så där får många plats att 
sitta. Det blev en mix av snygg design och 
smart funktion helt enkelt. 

Med hänsyn till kvalitet och miljö 

I hela projektet har man tagit hänsyn till 
miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
 – Vi har fått bra feedback efter att  
projektet var klart. Sofforna är konstruerade  

för lång livslängd och i tåliga material, 
vilket förstås är bra ur ett miljöperspektiv.  
Dessutom får många plats att sitta på dem  
och de smälter in med resten av interiören.
 Som en del i kravställningen var att 
sofforna skulle tillverkas i enlighet med
SS-EN 1090. Denna standard är en europeisk 
standard som reglerar konstruktion och  
produktion av bärande delar i stål och 
aluminium för byggprodukter. Soffor och 
möbler omfattas inte av denna standard  
men beställaren hade som krav att produk-  
  tionen av soffan skulle ske i enlighet med 
denna standard som en extra kvalitets-
säkring.
 – En utmaning som Smekab Citylife 
klarar då vi är certifierade för dimensionering  
och produktion enligt SS-EN 1090 eftersom  
exempelvis cykeltak omfattas av dessa krav.

Blickarna framåt

Hans Sjöholm är stolt över det lyckade 
projektet och ser fram emot liknande  
utmaningar. 
  – Det är kul att vara med i sådana här 
stora projekt där våra möbler nyttjas av  
så många.  

Med målet att få ett slut på flaskhalseffekter, suckarnas  
gång och irriterade medresenärer tog projektet Citybanan 
form. Resultatet blev en sex kilometer lång järnvägstunnel  
mellan stationerna Stockholm City och Odenplan. Nu flyter  
kollektivtrafiken på igen. Och för de innerstadsbor som  
fortfarande suckar över sina trötta ben står Smekab  
Citylifes soffor utplacerade på Citybanans perronger.  

Citysoffan.
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Kontakta oss med underlag
för önskat montage eller installation.

Offert och prisuppgift
skickas för godkännande.

Montaget genomförs
av våra duktiga montörer.

Klart för användning!

1.

2.3.

4.

5.
Berätta för dina kollegor
hur nöjd du är med arbetet.

OPTI räcke
Design: Smekab

Hållbart
perspektiv.

Låt oss leverera  
och installera! 
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Att vara landskapsarkitekt måste vara fantastiskt. 
Det låter som ett drömyrke, men vad gör de egentligen?  
Vi kontaktade Erik Eneroth, landskapsarkitekt på 
Funkia i Linköping, för att få en inblick i vad yrket  
kan innebära.

– Det handlar främst om planering och gestaltning av stadens uteplatser,  
från torg och gaturum till parker och grönområden. Att hitta sätt att ta 
tillvara på de förutsättningar som redan finns och göra tillägg som  
skapar trevliga och inbjudande miljöer. Det kan bland annat handla om 
att tillföra nya dimensioner, till exempel funktionella och estetiska möbler 
för utomhusmiljöer.

Han möblerar 
landskapen.

Från ritbord till jord

Erik har gått den femåriga landskaps-
arkitektutbildningen på SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet) i Uppsala och har  
de senaste åren varit på Funkia. Bland 
kunderna finns mest kommuner och 
privata aktörer i fastighetsbranschen. 
Företagets ledord ”Från ritbord till jord”  
är något mer än en klyscha.
 – Det är något som verkligen särskiljer 

oss från många andra i branschen. 
Med vår avdelning ”Studio 

grön” hjälper vi kunden hela 
vägen. Vi har en grupp 

medarbetare som ägnar 
sig åt förvaltning och 

anläggning, vilket 
blir en förlängd arm 
av den produkt 
som kommer från 
ritbordet. Det kan 
vara en stor trygg-
het för kunden att 

få hjälp hela vägen 
och samtidigt lär vi 

landskapsarkitekter oss 
mycket av den erfaren-

hetsåterföring som vi får från 
Studio gröns praktiska arbete. 

Staden används på olika sätt
När vi kommer in på ämnet stadsplanering 
ser Erik att det sker stora förändringar 
runt om i världen. Människors beteende i 

städer håller på att förändras och just nu 
funderar han och hans kollegor mycket  
på hur framtidens stad kommer att  
användas.
 – Staden förtätas och bilens närvaro  
ifrågasätts. Samtidigt minskar den fysiska 
handeln i butiker medan fokus på mat 
och kultur ökar. Effekten av den förändring  
som pågår vet vi inte helt konsekvensen 
av men troligt är att stadens offentliga 
rum kommer att användas på nya sätt, 
exempelvis beroende på vilken tid på 
dygnet det är. Det är naturligtvis viktigt 
att alla aktörer i våra städer är medvetna 
om den här förändringen när de planerar 
framtidens utemiljöer.

Lekfullt och färgstarkt

Funktion och estetik är fortfarande  
bärande faktorer när det gäller möbler  
i utomhusmiljöer. Men Erik får också 
tydliga indikationer på att de produkter 
han arbetar med mer och mer inspireras 
av den närbesläktade heminrednings-
branschen.
 – Tidigare låg mycket av leverantörernas 
fokus på funktion, nu handlar det mer om  
färg, form och utseende. Idag är det  
möjligt att vara mer lekfull och använda 

hela färgskalan vilket är fantas-
tiskt roligt.
 
Hållbarhet har fått fotfäste

När Erik får frågan att välja en  
spaning behöver han inte fundera  
speciellt länge.
      – Hållbarhet är så klart mycket 
mer än en trend. Men allt prat har 
nu fått fotfäste på allvar. Och då 

menar jag allt från tillverkningsprocesser,  
material, arbetsvillkor, transporter, produkt-
livslängd med mera, med mera. Det är 
inte en dag för sent.

Stadens offentliga rum 
kommer att användas 
på nya sätt.

Att vara landskapsarkitekt handlar 

om att tillföra nya dimensioner.

För Erik Eneroth, landskapsarkitekt 

på Funkia i Linköping, är hållbarhet 

mer än en trend.
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Inred staden 
med funktion 
och estetik.
Upptäck vårt produktsortiment 
runt om i Sverige.

35 – 113SID

MAJ utemöbel
Design: Pelcl Ateliér / Egoe

Säg hej till maj,
året runt.

35



Vera Solo / Göteborg

VERA SOLO finns i flera utföranden och material 

vilket gör att sittmöbler och bord kan kombineras 

för att passa en mängd skiftande förutsättningar 

i offentliga och privata miljöer.

3736



Opti Spjälor / Lomma

3938



ISAC  / Skärholmen Stockholm Prydnads Spjälor / Uppsala

4140



OPTI HÄNGRÄCKE – ett stöd i staden, 

som med den varmförzinkade ytan 

skapar en modern känsla i urbana miljöer.

Opti Spjälor / Jönköping

4342



Prax / Jönköping

4544



Opti Glas / Lomma

Räcket OPTI är utvecklat av moduler som gör att det 

kan anpassas i både utseende och vinklar. Ovan visar 

utförande med stänkskydd av glas som skapar en 

luftig känsla i stadsmiljön.

4746



Limpido Egoé

4948



Edge och Edgetyre / Uppsala

5150



Preva Urbana / Västerås

Här är PREVA URBANA med bekvämt säte 

och ryggstöd i rundstål. Designen ger ett 

spännande och modernistiskt intryck.

5352



CS / Uppsala TACK / Hässleholm

BAX / Göteborg

5554



Opti Spjälor med Handledare / Lomma

OPTI räcke med handledare som klarar 

vinklar och lutningar. I handledarrören 

kan LED-belysning monteras, vilket ger 

ett mjukt och effektfullt ljus.

5756



Diagonal / Jönköping

5958



Flexi / Jönköping

Sträckmetallräcke / Malmö  

6160



Vera Solo / Stockholm

I flera av våra möbler använder vi Resysta. Ett 

slitstarkt material som ser ut som trä men är gjort på 

överblivet risskal. Det är svällfritt, sprickfritt, står emot 

svamp- och insektsangrepp. Materialet är dessutom 

återvinningsbart. Välj mellan ljus naturlig färg eller en 

rad olika betsade nyanser.  

6362



Blocq / Jönköping

6564



Pilomat / StockholmBAX / Göteborg

City / Linköping

6766



Opti Spjälor / Stockholm

OPTI SPJÄLOR är ett bra val för miljöer där det behövs 

stabila skydd och avgränsningar. Räcket är utvecklat 

av moduler som gör att det kan anpassas i både 

vinklar och lutningar. Välj inbyggd LED-belysning  

i handledarrören för ett mjukt och effektfullt ljus. 

6968



Pondus / Malmö

Opti Glas / Malmö

Flexi / Malmö

7170



Axis / LinköpingAxis / Linköping

SSH / Stockholm Trappräcke / Kungsbacka

7372



Preva Urbana / Jönköping

PREVA URBANA är en klassiskt designad 

parkmöbel som ger en inbjudande plats 

i parken, på uteserveringen eller vid 

gångtrafikerade stråk.  

7574



Opti Spjälor / Stockholm

7776



Prydnads Spjälor / Helsingborg

PRYDNADS är ett funktionellt och dekorativt 

räcke med genuin smideskänsla. Perfekt på 

uteserveringen eller i parken.

7978



Maj

8180



Hannah / Habo

HANNAH är moduluppbyggt för att skapa flexibilitet och 

går att få med sadeltak och pulpettak, med eller utan 

väggar av glas, trä eller sträckmetall. Här är cykeltaket 

kombinerat med HL cykelställ som är utformat för att 

underlätta för säker fastlåsning av cykelram och hjul. 

8382



Löv / Jönköping

Sektionsräcke / Jönköping

8584



Opti Spjälor / Malmö

8786



Flexi / Stockholm

Diva / Stockholm

8988



Opti Glas / Malmö

9190



PRAX papperskorg ger med sin stålstomme och mjukt rundade 

topp ett modernt intryck som med enkelhet kan kombineras med 

andra funktionella produkter som till exempel OPTI räcke. PRAX är 

en av alla våra produkter som är tillverkad av framtidsmaterialet 

Resysta. Ett slitstarkt material som är sväll- och sprickfritt och står 

emot svamp- och insektsangrepp. 

Opti Spjälor / Jönköping

9392



Moja Leva pergola

Bohém Moja

9594



Flexi och Opti Spjälor / Jönköping

FLEXI är ett anpassningsbart system som 

kan monteras vid stora variationer i lutningar 

och sträckningar med tvära vinklar. Här kan 

vi också erbjuda LED-belysning i handledare. 

9796



Stella / Västerås

Skyddsräcke / Stockholm

RB / Stockholm  TRAX / Stockholm  

9998



Opti Glas / Jönköping

101100



Opti Spjälor / Jönköping Adapter Räcke / Jönköping

Stella / Jönköping

103102



BAX / Stockholm

Bilspärren BAX reglerar trafik i exempelvis 

bostadsområden och vid gång- och 

cykelbanor. Välj mellan manuell öppning 

och vår lösning där man öppnar med hjälp 

av en app i mobilen. 

105104



Rivage  / Stockholm

Opti Glas / Kungälv

City / Örebro

107106



Leva pergola

109108



Vågmästaren / Stockholm  

HL / Stockholm  

111110



EDGETYRE ger ett bra stöldskydd tack vare 

att man kan låsa fast både cykelram och hjul 

vid cykelstället. Här finns också en gummilist 

som skyddar både cykel och cykelställ. 

Edge och Edgetyre / Kungälv

113112



Avspärrning Avspärrning

TRAX BILSPÄRR ISAC POLLARE

BARD POLLARE

BGT BILSPÄRR DONAT POLLAREBIR BILSPÄRR

ELIAS POLLARE

BAX BILSPÄRR BIX POLLAREBGH BILSPÄRR

DIAGONAL POLLARE

115114



Avspärrning

LBT LYFTBOM

VB VRIDBOM

CAME GARD ELBOM

VBE VRIDBOMJUBILÉ POLLARE

Avspärrning

MIELON POLLARE

PILOMAT POLLARE TUNGAVSTÄNGNING

Cykelparkering och cykelmiljö

STOP’N’GO CYKELRÄCKEFLEXI GC CYKELRÄCKE

117116



CAPACITY CYKELSTÄLL 

Cykelparkering och cykelmiljö Cykelparkering och cykelmiljö

EASY LIFT PREMIUM CYKELSTÄLL

EDGETYRE CYKELSTÄLL  

 CAR BIKE PORT CYKELPARKERING

CS CYKELSTÄLL

PARKER CYKELSTÄLL  PUBLICUS CYKELSTÄLL

SEMI VERTICAL BIKE RACK CYKELSTÄLL 

STELLA CYKELSTÄLL  

TULIP CYKELSTÄLL  HL CYKELSTÄLL

119118



Cykelparkering och cykelmiljö Cykelparkering och cykelmiljö

ISOTOP CYKELPOLLARE

PONDUS CYKELPOLLARE PRIMÄR CYKELPOLLARE

LÖV CYKELPOLLARE

SINUS CYKELPOLLARE

AUREO VELO CYKELTAK

EDGE CYKELTAK  

HANNAH CYKELTAK 

121120



Cykelparkering och cykelmiljö Cykelparkering och cykelmiljö

BIKEHANGAR CYKELSKJUL PUBLIC BIKE REPAIR STAND PUMPER CYKELPUMP  

BAJK CANAIR CYKELPUMP PUBLICUS CYKELTAK

123122



Räcke, staket och skydd Räcke, staket och skydd

ADAPTER RABATTSKYDD

SS STAMSKYDD

RB RABATTSKYDD

ARBOTTURA STAMSKYDD BÅGRÄCKE

PÅKÖRNINGSSKYDD MODULRÄCKE

SEKTIONSRÄCKE

125124



Räcke, staket och skydd Räcke, staket och skydd

STRÄCKMETALLRÄCKE

STÄNGSELRÄCKE TRAPPRÄCKE OPTI RÄCKE

FLEXI RÄCKE

ADAPTER RÄCKETOPPAR OCH AVSLUT

Välj mellan olika stolptoppar och 
handledaravslut på våra räcken 
ADAPTER, FLEXI, OPTI, PRYDNADS.

Stolptoppen till ADAPTER, FLEXI och 
PRYDNADS kan fås som kula, diagonal 
topp eller plant lock.

Handledaravslut till FLEXI och OPTI  
kan fås som kula eller plant lock.

SKYDDSRÄCKE

127126



DIAGONAL PAPPERSKORG

CRYSTAL PAPPERSKORG CYLINDRE PAPPERSKORG

AEROPORTO PAPPERSKORG CRYSTAL ASKKOPP

StadsmöblerRäcke, staket och skydd

VÅGMÄSTAREN RÄCKE

GÄRDSGÅRDSRÄCKE CITY RÄCKE

PRYDNADS RÄCKE

129128



MINIUM PAPPERSKORG 

LENA PAPPERSKORGFELIX PAPPERSKORG

Stadsmöbler

NANUK PAPPERSKORG

Stadsmöbler

PUBLICUS PAPPERSKORG

RADIUM PAPPERSKORGPUBLICUS ASKKOPP

PRAX PAPPERSKORG

SSH PAPPERSKORG VALET ASKKOPP

131130



Stadsmöbler

TACK PAPPERSKORG 

BISTROT PARKMÖBEL BLOCQ PARKMÖBEL 

BORD (ÖVERSIKT) 

Stadsmöbler

CONSTRUQTA PARKMÖBEL DIVA PARKMÖBEL

DIVA SOLO PARKMÖBEL DIVA SOLO PARKMÖBEL (TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD)

DOGGE HUNDLATRIN GRILLE ENGÅNGSGRILLSBEHÅLLARE 

PETTER PET-BEHÅLLARE  

133132



Stadsmöbler

FORMA PARKMÖBEL

INTERVERA PARKMÖBEL

LANDSCAPE PARKMÖBELINTERVERA PARKMÖBEL (TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD)

LANDSCAPE COMPACT PARKMÖBEL

MIELA PARKMÖBELLIMPIDO PARKMÖBEL 

PIXEL PARKMÖBEL

Stadsmöbler

EBLOCQ

135134



PORT PARKMÖBELBORD MED RULLSTOLSPLATS (TILLGÄNGLIGHETSANP.)

PORTIQOA PARKMÖBEL

PREVA URBANA PARKMÖBEL

Stadsmöbler

PUBLICUS PARKMÖBEL

Stadsmöbler

RIVAGE PARKMÖBEL

RADIUM PARKMÖBEL 

PONGO PARKMÖBEL & PONGO PARKMÖBEL (TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD)

137136



VERA SOLO PARKMÖBEL

WOODY PARKMÖBEL

MALAGENO PLANTERINGSKÄRL FLORIUM PLANTERINGSKÄRL

Stadsmöbler 

VERA PARKMÖBEL

URBAN ISLANDS PARKMÖBEL

SINUS PARKMÖBELSATELLITE PARKMÖBEL 

Stadsmöbler

139138



Utemöbler

BISTROT BAR

ALVA

AXIS

BISTROT EGOÉ LIMPIDO EGOE

DESA LAUREDE

BOHÉM CORA

Utemöbler

141140



MAJ MARIO

MOJA PREVA

MINI VERA

Utemöbler

RADIUM EGOE

RAUTSTER

SENA

STACK

Utemöbler

143142



TINA

TLESK

Utemöbler

LEVA

BACK TO FIRE SALTO

Utemöbler 

Väderskydd och hållplatser

PIN SYSTEM

145144



Fundament

FUNDAMENT

Låssystem

PHONIRO PUBLIC ACCESS

City Art Gym

CITY ART GYM

147146

Se hela vårt produktsortiment på  
www.smekabcitylife.se

Välkommen att besöka våra 
showrooms. Boka tid för personlig  
visning och rådgivning.

Kontakt

REGIONALT KONTOR  
STOCKHOLM  

Gustavslundsvägen 139
167 51  Bromma

REGIONALT KONTOR  
JÖNKÖPING  

Smedjegatan 16 A
553 20 Jönköping

REGIONALT KONTOR  
GÖTEBORG 
Katrinerovägen 2 A
417 49 Göteborg

HUVUDKONTOR  
ÖNNESTAD
Smekab Cityl i fe
Saferoad Smekab AB
Box 12160
291 12 Önnestad

Tel  044-767 00
Besöksadress
Skolgatan 1
291 73 Önnestad
infosmekab@saferoad.se
www.smekabcityl i fe.se
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