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Hej!
Vad kul att du läser det här! Något verkar fångat ditt 
intresse och om du vill börja studera inom ämnet kan 
du nog få valuta av den här katalogen. 
Efter två år på Produktutveckling med möbeldesign blir du 
en designmedveten produktutvecklare med hög kompe- 
tens inom möbel- och inredningsbranschen. 
Utbildningen förbereder dig för att du ska kunna formge, 
konstruera och marknadsföra möbler. Du utvecklar en 
helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap 
inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar 
design. Under utbildningen arbetar du med samtliga steg 
i designprocessen som kreativitet, skisser, CAD, proto-
typtillverkning och presentation. Du lär dig även visua-
lisera möbler och inredningar och formge marknads-
föringsmaterial. 
En viktig del av utbildningen är hur möbler kan utformas 
med hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och social  
hållbar utveckling. Med den insikten kan du medverka 
till att framtidens möbler blir ännu bättre! 

produktutveckling med möbeldesign, 120 Hp

För att du ska få med dig aktuella kunskaper har utbild-
ningen nära samverkan med näringslivet. Företagsrepre-
sentanter har majoritet i programmets ledningsgrupp, 
och utbildningens sista nio veckor är näringslivsförlagda, 
där du får arbeta praktiskt i din kommande yrkesroll! Du 
kan vara på företag både nationellt och internationellt.
Under utbildningen har du stor möjlighet att få stipen-
dier från Öhrskogstiftelsen, som årligen delar ut nära en 
miljon kronor till studenter på Nässjöakademin.   
Utbildningen bedrivs av Nässjöakademin på Träcentrum 
i samarbete med Jönköping University.
De flesta studenter från Produktutveckling med möbel- 
design jobbar inom produktutveckling och konstruk- 
tion på små, medelstora, stora och de största möbel- 
och inredningsföretagen. Några per klass brukar starta 
eget företag på någon affärsidé från utbildningen, några 
jobbar med marknadskommunikation, några blir frilan-
sande designers. Produktutveckling är ett framtidsyrke, 
och branschen behöver ständigt nya medarbetare!
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umgÄnge
Att umgås. Relatera till varandra. Mötas. Hur umgås vi 
idag? Hur kan en möbel stödja detta? Vi umgås och möts 
på en mängd olika sätt i vårt vardagliga liv. Vi samtalar 
runt matbordet, möts på arbetsplatsen, delar ordlöst 
vårt umgänge i tv-soffan – en med laptopen i knät, en 
(hand)arbetar med något, en tittar på serier, småpratar 
i väntrummet, leker på förskolan... Vi umgås ytligt, på 
djupet, ofrivilligt, förtroligt, närgånget. Jämbördigt och 
ojämlikt.

Studenterna har studerat detta närmre och skapat möb-
ler som på något sätt behandlar och stöder umgänget 
mellan människor.  Samtidigt har möblerna utvecklats 
efter temat LcLiHv - Low cost, Low impact, High value. 
Möblerna är ekonomiskt rimliga att tillverka även i små 
serier med avseende på materialval och produktions-
metod. Material, produktions- och ytbehandlingsmetod 
har valts med strävan efter att påverka miljön så lite som 
möjligt. 

sociAliZing
To socialize. To relate to each other. Meet. How we hang 
out today? How can a furniture support this? We socia-
lize and meet in a variety of ways in our everyday lives. 
We talk around the dinner table, meet at the workplace, 
share wordlessly our association into the sofa - one with 
a laptop in her lap, one (hand)working on something, 
one watching series, chatting in the waiting room, play-
ing on the nursery... We socialize superficially, in depth, 
involuntarily, confidential, intrusive. Equal and unequal.

The students have studied this more closely and created 
furniture which somehow deals with and supports inter-
action between people. Meanwhile, the furniture is de-
veloped by the theme LcLiHv - Low Cost, Low Impact, 
High Value. The furniture is economically reasonable to 
manufacture even in small series in terms of materials and 
production. Materials, production methods and surface 
treatment method is selected by the desire to impact 
the environment as little as possible.

@ stockHolm Furniture FAir 2016
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Inez ska vara inbjudande och ge möjlighet till variation och 
lekfullhet att inreda, både i och med.

Hyllan Inez är tänkt för kunder som önskar förvaring, 
avlastning och som lätt vill komma åt sina ägodelar. En 
inbjudande design och just lättåtkomligheten i möbeln 
är prioriterad.

Designen tillåter att hyllan kan ställas mot en vägg men 
även användas som rumsavskiljare.

Möbelstommen är tillverkad i vitpigmenterad ek medan 
både skåp och hyllplan är av MDF. Grundtanken är att 
genom denna materialkombination få en rustik men 
samtidigt modern känsla.

Designen skapar möjlighet för brukaren att förvara pre-
cis vad som önskas i möbeln och öppnar för oändlig kre-
ativitet. På detta sätt skapas en unik möjlighet att samlas 
kring hyllan; möbeln blir en del av umgänget - endast 
fantasin sätter gränser.

Inez invites variation of purpose and playfulness of spirit.

Inez is intended for owners who need efficient storage 
and easy access to their belongings, but with an inviting 
design that has a modern and unique touch. 

Inez can be used as a shelf along a wall, or as room 
divider. 

The frame of the piece is white oak, while the cabinets 
and shelves are MDF.  The basic idea is that this combi-
nation of materials should give a rustic yet a modern/
contemporary feel. 

This design provides the possibility for owners to store 
anything they wish in the furniture and open doors for 
endless creativity; this creates a unique opportunity to 
gather around the furniture - only your imagination will 
stop you.

ineZ designers
FRIDA ALSTRÖM

ALExANDER EkMAN SINCLAIR

MAGDALENA kINNby

ARLENE SVENSSoN
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Betula är en möjlighet i händelsernas centrum att få tid till 
sig själv. 

I dagens samhälle värderas det sociala livet högt vilket 
kan leda till stress, därför önskar många en stund för 
sig själv i det offentliga rummet. Med utgång från temat 
umgänge har vi valt att tänka tvärtom, och göra ett rum 
i rummet.  

Produkten är inspirerad av en björk, dels när det kom-
mer till färgval och material men det är också en plats 
där man kan ta skydd från omvärlden. En björk släpper 
igenom mycket ljus tack vare dess tunna och små blad, 
den känslan har vi försökt skapa med hjälp av rundstavar.

Betula is an opportunity to have time for yourself in the 
everyday rush. 

In today’s society social life is highly valued which can 
lead to stress, therefore time for oneself is of upmost 
importance. With the theme socialising we have chosen 
to take an opposite view on this, and create a room 
within the room. 

The product is inspired by a birch, both in colours and 
material but also in the context of seeking shelter from 
the outside world.  A birch lets sunshine shine through 
thanks to its small and thin leaves, this is a feeling we 
have tried to recreate by using wooden rods.

betulA designers
PATRIk ANDERSSoN

LINA MELLbERG

AMADEUS SJÖbERG

JESPER FRANSSoN
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gro 

Gro är en unik möbel som särskiljer sig genom sin organiska 
form och multifunktionalitet gentemot de mer traditionella 
arbetsborden. 

På ett naturligt sätt inbjuder Gro till umgänge och 
väcker en nyfikenhet inom oss och en vilja att skapa.  
bordsskivan uppmuntrar till kreativitet genom skrivmöj-
lighet direkt på bordet. Stommen består utav massiv ek, 
ytbehandlad med miljövänlig vax. Ljuskällan uppkommer 
ur det genomgående benet och ger ett varmt och behag- 
ligt ljus under arbetets gång. Lampan är batteridriven 
vilket medför att bordet blir lättplacerat oberoende av 
eluttag.  Vi ville skapa en skandinavisk möbel som ut-
trycker en rejäl och stabil känsla.

 
Gro is a unique piece that is distinguished by its organic form 
and its multifunctionality compared to the more traditional 
worktables.

In a natural way Gro invites you to communicate with 
others and wakes a curiosity within us and a desire to 
create. The tabletop encourages creativity by letting you 
write and draw directly on the table. The framework con-
sist of massiv oak, surface treated with a environment- 
friendly wax. The light source from the outgrowing leg 
spreads a warm and pleasant illumination for a com-
fortable working experience. The light is battery-driven 
which makes the table easy to place anywhere irrespec-
tive of a wall sockets. We wanted to create a scandinavian 
piece that conveys a substantial and steadfast feeling.

designers
SAGA JoHANSSoN

JENNI LINDSTRÖM

VIkToR FoRSbERG

JoSEFINE kARLSSoN

ISAbELLE MAUVAIS
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invit designers
JENNIE NyGREN 

REbECkA FERM

CARL MAGNUS GRANSTRAND

JAkob SAMUELSSoN

Invit är bänken som med sina mjuka organiska former väl-
komnar dig från alla håll och kanter. Med den annorlunda 
formen vill vi väcka nyfikenhet hos dig och den spännande 
formen inbjuder till umgänge. 

Inspirationen är hämtad från den svenska naturen både 
vad gäller form och val av material. Designen på bänken 
handlar om att frångå den traditionellt stela och fyrkan-
tiga bänken och istället göra en bänk med en mjukare 
och mer oregelbunden form. Detta ger dig friare sitt-
möjligheter och gör att bänken passar lika bra mitt i 
rummet som in till en vägg. Vi har arbetat med kontras-
ter, mjuka former möter hårda, varma material möter 
kalla. 

bänken består av ask och stål. Sitsen är tillverkad i massiv 
ask som ytbehandlats med vitpigmenterad vax. benen 
är tillverkade i stål som ytbehandlats med en matt klar-
lack för att behålla stålets råa utseende.

Invit is the bench which with its soft organic shape welcomes 
you from every angle. With the unusual shape we want to 
raise the curiosity in you.

We found our inspiration in the Swedish nature both in 
terms of design and material. The design is about taking 
a step away from the traditionally rigid and square bench 
and instead creating a bench with a smoother and more 
irregular shape. This provides you with a more free sea-
ting possibility and makes the bench look just as good in 
the centre of the room as it does along the wall. We’ve 
worked with contrasts – soft shapes meet hard, warm 
materials meet cold.

The seat is made of solid ash, treated with a white pig-
mented wax. The legs are made of steel, covered by a 
matte clear coat to maintain the raw look of the steel.
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Ignis är ett varmt och överraskande soffbord med en skandi-
navisk känsla, skapat för att främja umgänge. 

Tanken var att gestalta en brasa, då människan historiskt 
sett samlats runt en brasa för att umgås, känna värme 
och trygghet. I dagens hem är det ofta vardagsrummet 
som blir den trygga och bekväma platsen. Men istället 
för att umgås och se varandra hamnar fokus ofta på tv:n. 
Därav skapades bordet Ignis som en samlingspunkt där 
umgänget får stå i centrum. 

kort sagt - Ignis är en möbel som kombinerar historien 
med dagens sätt att umgås. 

Ignis is a warm and surprising coffee table with a Scandina-
vian feel, designed to promote social interaction.

The idea was to create a feeling of a bonfire, thou his-
torically humans gathered around a bonfire to socialize, 
feel warmth and security. Today it is often the living room 
that becomes the safe and comfortable place. Instead of 
spending time toghter and have conversations the TV 
often ends up taking the focus. Thats why Ignis was crea-
ted, to make you focus on the people you spend time 
with. 

In short - Ignis combines history with today’s way of 
socializing.

ignis designers
EMMA JoNSSoN

AMALIA SCHILDT

RICkARD UHRAS

ERIk bERGLUND
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Variety är resultatet av sökandet efter en möbel som främjar 
umgänget i hemmiljön. 

I hemmiljön finns en mängd situationer och personer 
som kräver olika höjder, något som Variety kan tillgo-
dose. Tack vare sin nätta form är Variety lättplacerad i de 
flesta miljöer men är tänkt till hemmiljö. Variety-borden 
är anpassade för att kunna skjutas in under varandra. 

Tillsammans skapar de många möjligheter och medger 
stora avlastningsytor, men kan också användas var för 
sig. För att följa temat LcLiHv är Variety tillverkad av 
björkribbor i tvärsnittsdimensionen 30x30 mm, med un-
dantag för två delar per bord. 

Variety is the result of the search for a furniture which encou-
rages the social aspects of the home environment.

There is a large number of situations and people, all 
who demand different heights in the home environment.  
Variety can cope for them all. because of its light shape, 
Variety can easily be placed in most environments, but 
was designed towards the home. The Variety tables have 
been designed to come together inside under each other. 

Together they create many possibilities and allow for 
large amounts of free space, but they can also be used 
one by one. To comply with the theme LcLiHv, Variety 
is made of birch pieces with a crossdimension of 30x30 
mm, with the exception of two pieces per table.

vAriety designers
MAUD ANDERSSoN

MARIA GUNNARSSoN

bAHRIJE ZoGAJ kRASNIqI

JoHAN LILJEkVIST
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intensivt ocH roligt! 
På Produktutveckling med möbeldesign kommer du ha 
möjligheten att investera din energi i ditt intresse och 
utvecklas inom ett ämne du vill jobba med i framtiden! 

Teoretiska kurser blandas med praktiska projekt och 
skarpa uppdrag. Så ofta som möjligt arbetar studenterna 
med skarpa projekt. Då har man en verklig tidsplan och  
ett tydligt mål. 

En viktig del, oavsett vad du vill jobba med senare, är det 
praktiska arbetet i verkstaden. Att arbeta parallellt med 
penna och papper,  digitalt i 3D och praktiskt i verkstaden 
gör att du utvecklar sinnet former och proportioner 
och  förstår hur det du ritar eller modellerar faktiskt kan 
tillverkas. En mycket viktig egenskap för både formgivare, 
konstruktörer och produktutvecklare!

Utbildningens utveckling styrs till stor del efter input 
från näringslivet. Vi har nära samarbete med flera 
företag i branschen, t.ex IKEA, Materia, Senab, ITAB m.fl. 
Samarbetet gör att de studenter som slutar utbildningen 
har med sig aktuella verktyg.  

Studenterna har alltid tillgång till en välutrustad design-
verkstad, där man kan arbeta med både kursuppgifter  och 
egna projekt. Lokalerna är flexibla. Klassrum och öppna 
ytor växlas snabbt till att användas som fotostudios, 
kreativ verkstad eller för att provbygga mässmontrar!

kurser

ÅR 1
Designmetodik med projektarbete 9 hp

CAD 1 med Ritteknik 6 hp

Prototyptillverkning 6 hp

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

Mekanik och hållfasthetslära 9 hp

Materialteknik och möbelkonstruktion 6 hp

Möbeldesign 1 9 hp

CAD 2 med Rapid prototyping 6 hp

ÅR 2
Visualisering med inredningsarkitektur 9 hp

Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 hp

Marknadsföring och försäljning 6 hp

Möbeldesign 2 12 hp

Examensarbete 9 hp

NFk - Näringslivsförlagd kurs (Praktik) 15 hp
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bÄst stipendier i sverige!
Som student på Produktutveckling med möbeldesign 
har du en unik möjlighet att söka och få stipendier från 
Öhrskogstiftelsen. Räknat per capita finns ingen bättre 
möjlighet i Sverige! Inte ens i närheten. 

Stiftelsen delar årligen ut 80% av avkastningen på sin  
aktieportfölj om ca 30 miljoner kronor till trärelate-
rade utbildningar på Träcentrum i Nässjö. Under 2015  
delade de ut över en halv miljon kronor till studenter på  
Produktutveckling med möbeldesign!

Stiftelsen ger studenter möjligheten att besöka Möbel- 
mässan i Milano en gång under utbildningen, besöka och 
ställa ut på Stockholm Furniture fair, finansiera egna pro-
jekt, få allt material till möblerna i kurserna betalt samt 
få resor och uppehälle finansierad under sin praktik,  
nationellt och internationellt!

”Inreder digitala rum”

ikeA
”Under utbildningen har jag lärt mig både Solidworks och 3D 
studio Max som var nycklarna in till IKEA. Solidworks används 
för att göra tillverkningsunderlag och hållfasthetsberäkningar 
visuellt. 3D Studio Max används för att skapa realistiska 3D-
miljöer för reklam och produktbilder till katalogen m.m.

Idag arbetar jag med kvalité på IKEA:s 3D-modeller samt 
Process och systemutveckling i programmet 3D Studio Max. 
Med hjälp av tillverkningsunderlaget som de faktiska möb-
lerna tillverkas av gör vi våra visuella modeller som sedan 
används till produktbilder eller inredningsbilder.”

Anton Karlsson,

3D-koordinator, IKEA Communications

givArps
”Det bästa med utbildningen var upplägget, att det var  
lärorikt, roligt och att man fick besöka många företag under 
studietiden. Under utbildningens gång fick man lära sig lite 
av mycket för att senare själv få djupdyka i det som intres-
serade mig. Vi hade eldsjälar till lärare vilket bidrog med extra 
motivering. Jag har alltid velat ha ett eget företag och under 
min studietid växte min nuvarande affärsidé fram, pallen 
”ENOK”.

Johan Isaksson,

VD Givarps snickeri och formgivning

”Under min studietid växte min 
nuvarande affärsidé fram”
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prAktiken - FinAlen!
Sista delen av utbildningen är en nio veckor lång praktik- 
period. Här får studenterna testa på sin kommande  
yrkesroll, oavsett om det är som produktutvecklare,  
designer eller konstruktör. På riktiga arbetsplatser finns 
det ett enormt utrymme att utvecklas, och samtidigt  
få en ordentlig skjuts in i arbetslivet. 

Tack vare Öhrskogsstiftelsen har studenter på Produkt-
utveckling med möbeldesign fantastiska möjligheter till 
stipender i samband med praktiken. bara de senaste 
åren har studenter kunnat få sin praktik finansierad i bl.a 
Los Angeles, New york, London, Amsterdam, Hongkong, 
Shanghai, Montréal och Tauranga (Nya Zeeland). 

”Vårterminen 2015 fick vi möjligheten att söka praktikplatser 
på egen hand runt om i världen. Då intresset är stort för nya 
kulturer och miljöer, valde jag att söka mig utanför Sveriges 
och även Europas gränser för att få helt nya perspektiv och  
erfarenheter och Los Angeles, Kalifornien fångade min nyfi-
kenhet. MVC Agency blev det företag som snabbt fångade min 
uppmärksamhet och efter många Skype-intervjuer var det 
solklart för mig att det var här jag ville utföra mitt internship. 
MVC är en designbyrå i LA som hjälper klienter i alla olika 
branscher att utveckla och förbättra sin varumärkesidentitet 
genom att bygga upp och utveckla ett företags varu-märke 
med hjälp av design och strategisk kommunikation. 

På MVC använde jag mig av verktyg som Adobe Photoshop,  
Illustrator och InDesign samt handskisser, mock-ups och 
moodboards då min arbetsroll som Design Intern innebar 
allt från logotypframtagning till produktfotograferingar. Att 
jobba så nära inpå en klient ger en perspetiv på hur det 
funkar i verkligheten gentemot hur det teoretiskt funkar 
på högskolan. Något extremt viktigt jag lärt mig vad gäller  
designarbete och skissarbete är att det inte finns något rätt 
eller fel sätt. 

Möjligheten jag fick att jobba så nära min CEO gav mig 
möjligheten att utvecklas som designer, men också hur man 
bedriver en design- och marknadsföringsbyrå. Då min dröm 
är att i framtiden starta upp en egen designbyrå har detta 
gett mig alla verktyg och hjälpmedel som finns för att få ett 
brett och djupt perspektiv om hur detta faktiskt fungerar i 
verksamheten.

Det enda negativa jag har att säga om mina nio veckor i Los 
Angeles, är att jag var tvungen att åka hem igen! Efteråt 
fick jag erbjudande om anställning, vilket är en otrolig möjlig-
het att klättra närmare min dröm. 

Då USA medför högre kostnader kunde jag, tack vare Öhrskogs-
stiftelsen finansiera denna möjlighet med ett stipendium om 
40.000 kr.  Stipendiet hjälpte mig att täcka kostnader för visum-, 
rese- och boendekostnader och tack vare detta kunde jag få 
upptäcka Los Angeles, träffa underbara människor och njuta 
av sommar i Kalifornien!”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofie Karlsson 
Alumn
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pinnsoFFAn HundrA
I samband med att Nässjö fyllde 100 år 2014 hade  
utbildningen en tävling om att få formge och tillverka en 
produkt som senare skulle ges som en gåva till kungliga 
Slottet från Nässjö kommun i samband med firandet. 

Vinnaren blev Karl Graflund med sin bänk HUNDRA. 
karls tanke med möbeln är att svensk tradition möter 
samtid och ger pinnstolen ett nytt uttryck. 

Det finns även en idé om att bänkens lite mindre format 
kommer att göra att människor sitter närmare varandra. 
Soffan har en koppling till Nässjö som under stor del av 
1900-talet var känt för sin pinnstolstillverkning. 

Soffan är handsvarvad i massiv björk och ytbehandlad 
med hårdvaxolja. I januari 2015 levererades pinnsoffan 
till kungligas slottet och vi hoppas den används dagligen!

beetle killed
Utbildningen medverkade för några år sedan i projektet 
Designers & Forests, vars utgångspunk är miljontals 
hektar skog i Utah och kringliggande delstater i USA 
som förstörs p.g.a barkborrar som gynnats av det 
varmare klimatet nu på senare år. 

Två studenter, Niclas karlsson och Fredrik Carlsson 
utvecklade longboards, vars syfte både var att använda 
det skadade virket och samtidigt upplysa den yngre 
generationen om problemet. 

området runt Salt Lake city är helt beroende av snö- 
smältningen för drickvatten, och träden fyller en viktig 
funktion att binda jorden och rena vattnet.

Tyvärr uppmärksammas inte problemet särskilt mycket 
- klimatdebatten är inte lika utbredd som här hemma!

Som examensarbete utvecklade de en tillverkningsteknik 
för longboardsen för en småskalig tillverkning i Utah. 

 
 

För att kunna åka tillbaka till Utah och starta tillverk-
ningen sökte de medel via kickstarter. Hösten 2015 
fick Niklas och Fredrik full täckning för sin resa via 
crowdfundingen, och åkte till Utah för att tillverka en 
första serie longboards.

Designers & Forests visades på Design March 2014 i 
Reykjavik, Island. Projektet har mött stort intresse och 
blivit omskrivet i bland annat Designo. 
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tAck!
Vi vill tacka till de företag som sponsrat studenterna  
inför mässan.  Tack till Nyhems Färghus och Fagerhults för 
färg och belysning till montern.  Tack till LG Collection, 
Sb Seating,  Abcema Press och Svets, Nevotex, Carpenter 
Sweden Ab och Anders Tallvid för material till möblerna. 

vi Hörs! 
Avslutningsvis vill vi välkomna dig att höra av dig! 

kanske vill komma i kontakt med någon av studenterna 
bakom möblerna, eller så har ditt företag lämpliga projekt 
för kurser, examensarbete eller praktik. kanske vill du 
börja utbildningen eller bara komma och hälsa på oss. 

Hur kommer mAn Hit?
Det är lätt! Till järnvägstaden Nässjö är det bra kommu-
nikationer från alla håll. Studenter hos oss pendlar från 
både Jönköping, Skövde, Värnamo och Linköping. Från 
stationen kliver man på bussen, linje 64 till Träcentrum. 

AntAgning
För att bli antagen behöver du gundläggande behörig-
het. Ansök via antagning.se senast 15 april. Utbildningen 
startar varje höst med 25 platser. Av dem tillsätts 65% 
från betyg och 35% från högskoleprovet. Gränsen för 
antagning på högskoleprovet är 0.8. Nästa start är 22 
augusti 2016.

medier
Följ oss på instagram och facebook!

Instagram: furniturebystudents

facebook.com/produktutvecklingmedmobeldesign

nÄssjöAkAdemin
På Nässjöakademin läser studenter utbildningar inom 
Högskola och yrkeshögskola. Gemensamt för alla ut-
bildningar är att de är skapade ur ett behov på arbets-
marknaden. Då kan studenterna vara säkra på att de 
behövs! Nässjöakademin tar tillvara på kvalitéerna av 
att vara en liten skola med ca 200 helårsstudenter. Har 
man väl tagit sig in på en utbildning, är det med hängi-
venhet som insats nästan alla som tar examen. Vi har  

 
 
 
 

förmånen att kunna lägga mycket tid och engagemang 
per student! Nässjöakademin finns på Träcentrum, ett 
utvecklingscenter för trä- och möbelindustrin och en 
mötesplats för näringsliv, organsationer och utbildning. 
På Träcentrum har vi jättefina lokaler! Bland annat kan vi 
erbjuda studenterna på Produktutveckling med möbel-
design en av Sveriges modernaste utbildningsverkstäder. 
Läs mer om oss och utbildningarna på nassjoakademin.se. 

Hälsningar, 
Victor Strandgren 
Programansvarig 
0380 517254, victor.strandgren@nassjo.se
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