
Fredrik Olsson och hans med-
arbetare, på KEO-stugan i Hu-
diksvall, har sänt många av sina 
populära husbyggsatser ner till 
västkusten.
- Ja, framförallt är det satser till 
attefallshus som skickas ner, och 
det är nog vårt kraftigare virke 
som gör att folk uppskattar våra 
stugor. De dimensioner som vissa 
varuhus har i sina bärande stom-
mar är ju som våra golvbrädor, 
och så vill inte våra kunder ha 
det.
Virket har alltid varit viktigt för 
Fredrik, som redan i barnaåren 
hjälpte sin far i snickeriet.

- Ja, furuvirket kommer ju härifrån 
Hälsingland, och sen hyvlar och 
kapar vi de flesta stycken själva. 
Så vi har full kontroll i hela ledet, 
och kan garantera att mått och 
spontar har fin passning. 

Gläds av kundhälsningar
Eftersom KEO även utför monte-
ring åt kunder i norra och mel-
lersta Sverige, så skulle de själva 
upptäcka och genast korrigera 
minsta fel i byggsatserna. 
- Det förvånar mig ibland att vi 
inte hör så mycket av vissa kun-
der, men det har alltid visat sig 
bero på att allt har fungerat enligt 
förväntan. Men, vi blir ju bara gla-

da när kunder ibland 
skickar en hälsning 
om att stugan blev 
bra, och allra helst när 
de skickar bilder, be-
rättar Fredrik.

Tradition av trä
De husmodeller som 
Fredrik Olsson och 
hans medarbetare på 
KEO-stugan gör bygg-
satser till, har Fredrik 
Olsson själv ritat - från 
mindre friggebodar 
upp till isolerade fri-
tidshus på sextio kva-

dratmeter. De följer tydligt den 
nordiska trähustraditionens stil, 
med undantag för en funkis- 
modell.
- De flesta modeller har jag job-
bat fram efter kunders idéer, och 
när de sen hamnat i vår produkt-
katalog så har de ofta blivit po-
pulära och efterfrågade. Men, 
vi gör fortfarande många stugor 
efter kundens egna ritningar, eller 
anpassar våra egna så de passar 
kundens önskemål.

Hemsidan breddade marknaden
När Fredrik Olsson övertog sin fars 
snickeri, 2003, så monterade han 
stugorna i den egna regionen.
- Men, en kompis gjorde en hem-
sida till mig, och då plötsligt så 
kom en beställning från södra 
Sverige. Jag trodde då inte det 
var prismässigt försvarbart, att 
skicka husen, men kunden ville 
verkligen ha huset så jag börja-
de undersöka saken. Och när jag 
lyckats få ett bra avtal med en 
transportör så föddes konceptet 
med byggsatserna som nu byggs 
av kunderna, eller deras anlita-
de montörer, i både Sverige och 
Norge. Och, när bygglovskraven 
upphörde för friggebodar, och 
senare attefallshus, så ökade 
efterfrågan ännu mer, avslutar 
Fredrik Olsson.
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Stor efterfrågan på attefallshus 
från Hälsingland
KEO-stugans kraftigare virke ökar både hållbarhet och känsla.


