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 13ERA - TRADITIONELLT  
HANTVERK I NY FORM
 
Upplev produkter från ett traditionellt hantverk med skandi- 
navisk kvalité och lång livslängd. Vi håller vårt Nordiska arv 
högt genom ärligt och respektfullt bemötande till vår omgiv-
ning, detta är svensk belysning tillverkad sedan 1969.

Era är en pendel med distinkt skandinavisk look och de mjuka 
gradienterna ger en helhet till skärmar i olika nivåer. De orga-
niska linjerna i den yttre skärmen ger en solid känsla och ett be-
hagligt ljus sprids i rummet från den väl avvägda inre skärmen. 
Era finns i vitstruktur, oxidgrå eller silveroxid.

Era - belysning från Varberg  |  Se alla färger på www.belid.se
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VILL DU HA ETT EGET EX?
VILL DU HA ETT EGET EXEMPLAR AV HEMLJUS?   
ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM BORDE HA TIDNINGEN  
MEN SOM SAKNAR DEN? HÖR I SÅ FALL AV DIG TILL  
FÖRENINGEN HEMLJUS OCH LÄMNA NAMN OCH ADRESS.  
RING PÅ 08-566 367 00 ELLER MAILA TILL INFO@HEMLJUS.SE
PRENUMERATIONEN ÄR KOSTNADSFRI.

Belysning - är det 
så viktigt egentligen?
Sedan jag började arbeta inom belysningsbranschen har jag fått den frågan mer än 
en gång. Det är väl bara att trycka på on/off  knappen? För de flesta är belysning 
idag en självklar del av vardagen. Fungerar det är allt frid och fröjd. Så var det också 
för mig tills för några månader sedan.
I dag, efter en kort tid i branschen, har jag insett hur otroligt mycket mer belys-
ningen betyder i min vardag. Med lite mer kunskap kan jag få en otroligt mycket 
trivsammare boendemiljö som till och med innebär mindre arbete än att behöva 
trycka på on/off  knappen. Det bästa är att jag dessutom sparar pengar! 
I dag är en del av min belysning styrd efter dagsljusets skiftningar och familjens be-
hov. I mina armaturer sitter allt fler ekonomiska och miljövänliga LED-lampor som 
i princip aldrig behöver bytas. Alldeles nyligen har jag även börjat styra en del av vår 
hembelysning digitalt. För mig och familjen har det med andra ord blivit trevligt att 
vara miljövänliga och ekonomiska. Därtill har vi ökat vår trygghetskänsla genom att 
ljusstyrkan ökar automatiskt på kvällen. 
Nästa steg för oss är nu att välja rätt ljuskälla för husets alla rum. En förutsättning 
för det är kunskap om olika ljuskällors visuella, tekniska och driftekonomiska egen-
skaper. En vackert designad armatur fyller en så otroligt mycket större funktion 
om den också avger rätt ljus. Mina planer slutar inte med det. Ambitionen är att på 
sikt kunna styra all belysning i hemmet digitalt. Smarta hem där belysning, larm, 
ventilation, värme med mera, styrs via appar i mobilen är framtiden. Din mobil-
telefon kommer alltså få en stor del i hur du trivs i din hemmiljö. Den tekniska 
utvecklingen kommer dessutom att gå fort och det gäller även belysningen i ditt 
hem. Häromdagen fick jag höra att det tog nästan 100 år för telefonnätet att nå 50 
miljoner användare medans mobilspelet Angry Birds nådde samma antal användare 
på 19 dagar! Det gäller att hänga med i tempot.
Varför då denna långa utläggning om mina nyvunna kunskaper kring belysning? 
Det grundar sig i viss oro. Jag har haft turen att få lära mig av kollegor men vems 
ansvar är det att fler får tillgodose sig med kunskaper om smart belysning?
Den utveckling vi ser idag är att de stora elektronikkedjorna tar över allt mer av 
marknaden, för hembelysning, på bekostnad av mindre specialiserade belysnings-
företag. Det är en utveckling där lågpris och stordriftsfördelar väger tyngre än 
erfarenhet och kunskap. Dessutom vet vi dag att Amazon, Google och andra stora 
internetbaserade företag ligger i startgroparna för att ta över som distributionskanal 
för allt fler produkter!
Med den vetskapen är det befogat att ställa sig frågan om vem som ska hjälpa 
konsumenterna att göra rätt val? Svaret på den frågan besitter nog ingen idag men 
några faktorer bör vara viktiga för branschen. 
Vi måste verka för ett näringsklimat där fler butiker ges möjlighet att finnas kvar 
och att yngre generationer är villiga att ta över. Samtidigt måste vi lyssna på konsu-
menterna och vara lyhörda för deras krav. 
Dessutom måste vi alla ta ansvar för att sprida informationen om den nya teknikens 
möjligheter. Det handlar inte bara om att sälja en vacker armatur, utan det handlar 
lika mycket om att sälja en enkel och trivsam miljö. Kort skulle man kunna säga att 
vi sannolikt måste bli bättre på att kommunicera mer budskap som förmedlar en 
känsla än ”konkreta fakta till hjärnan”. Trevlig belysning i ditt hem måste få en lika 
självklar roll i fredagsmyset som en påse chips har idag!

Mikael Castanius
  VD Hemljus
  mikael.castanius@belysningsbranschen.se

”Quality is remembered 
long after the price  

is forgotten„www.konstsmide.se

För övriga produkter, nyheter samt närmaste 
återförsäljare besök vår hemsida

LJUSSTAKE 2272-490 JULDEKORATION 3436-000 MINISLINGA 1441-103

LJUSSLINGA 2386-800

JULGRANSSLINGA 1140-000 LJUSSTAKE 3546-370

Sprid ljus i vintermörkret
Vi går mot mörkare tider och julen står snart för dörren. Det är hög tid att sprida ljus och skapa 
stämning både hemma och i vinterträdgården. Konstsmide har laddat sortimentet med allt som 
kan tänkas inför den stundande säsongen. Med ljusstakar, stjärnor, kransar, ljusslingor, julgrans- 
och belysningsdekorationer finns det något för alla stilar och smaker, vare sig Du föredrar att 
smycka ditt hem i traditionell, trendig eller klassisk stil.
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DET KAN SYNAS SOM en tämligen enkel formel 
för att under en drygt 30 år lång formgi-
vargärning skapa lampor som i flera fall har 
en nästan lika lång livscykel och som fortfa-
rande finns på marknaden.

När vi träffar industridesignern Håkan 
Svennesson på hans kontor i Kristianstad så 
slås vi av att denna miljö andas just denna 
devis. Ingen vill väl påstå att denne skåning 
är någon direkt ”doldis” i designskåren, 
men det förefaller klart att Håkan är mer 
angelägen om att hans verk skall spela en 
större roll än hans namn. Bakom dessa har 
i stället för namnet Håkan Svennesson ofta 
framtonat Duoform AB och senare Duo-
form Design AB.

Men, låt oss ta det från början. När 60-ta-
let närmade sig sitt slut inledde Håkan en 
utbildning på Praktiska Realskolan i hem-
staden Kristianstad som sedan via Tekniska 
Skolan i Hässleholm 1979 ledde till maskin-
ingenjörsexamen.

Den bakgrunden antyder möjligen att vi 
sitter framför en man som mera betonat 
teknik framför de estetiska värden, som 
lampköpare inte sällan sätter i första rum-
met. Det kan vi dock dementera genom att 
notera de bruksprodukter och den inred-
ning Håkan omger sig med. Antingen det 
nu gäller arbete eller fritid.

Ett startjobb i ett konstruktionsföretag 
ledde till jobb hos statusfyllda Ateljé Lyk-

tan i Åhus. En ort som under många år var 
Håkans och familjens bostadsort och där 
han fortfarande, tillsammans med sin fru, 
är sommarboende i eget hus. 

Under inledningsåret hos Lyktan hand-
lade det om ett inköparjobb, men se-
dan kom det att gälla konstruktions-
arbete, som ledde till tjänsten som 
1:e konstruktör. 

Håkan sticker inte under stol med 
vilken betydelse de dryga fem åren 
på åhusföretaget kom att få för hans 
fortsatta verksamhet.

– Här fick jag möjlighet att jobba 
nära Anders Pehrson, berättar Hå-
kan. 

En genial formgivare som kanske 
starkare än någon annan satt avtryck 
i den svenska belysningshistorien. 
Mannen bakom bl.a. Bumling-
en och Olympia, en lampa som 
fyllde OS-byn i München 1972. 
Bumlingen finns för övrigt 
fortfarande kvar i Lyktans sorti-
ment. 

– Anders lärde mig massor, fortsätter 
Håkan. Inte minst ”formeln” som enkelt (?) 

Håkan Svennesson 
skapar produkter med livslängd
Form, funktion och få delar…

Lövåsa, 
av Håkan 
Svennessons 
klassiker för 
Markslöjd…

sammanfattas med att det skall finnas 
”transportsträckor mellan de olika form-
elementen”. Kanske lite svårt att förstå, 

men blir enklare om vi hänvisar till Håkans 
alster Lövåsa för Markslöjd.

En enkel fotplatta som ansluter 
till ett formelement, som återkom-
mer i andra ändan, av den långa pelare, 
som i det här fallet utgör just transport-
sträckan.

Det låg uppenbarligen en hel del i Anders 
Pehrsons lärosats – Torpa som Duoform 
gjorde redan 1990 finns fortfarande idag 
kvar i Markslöjds sortiment.

Ett exempel på Håkan Svennessons am-
bition att skapa produkter som lever länge.
Inte alldeles enkelt i dagens samhälle där 
ropen efter nyheter kväver sanningar som 
exempelvis att produkter med lång historia 
ofta innebär god lönsamhet.

En annan föresats som Håkan burit med 
sig är begreppet ”enkelhet”. 

– Det enkla är oftast det svåra är en san-
ning som återkommande upprepas.

Att vi här lyfter fram adventsljusstakar 
är ingen tillfällighet. Håkan Svennesson 
och Christer A. Persson, som blev Håkans 
kompanjon i Duoform, när han hoppat av 
Lyktan 1985, insåg tidigt potentialen i just 
denna produkt. Utbudet var då inte lika rikt 
som idag och vi var i Sverige tämligen en-
samma om att uppskatta denna juldekora-
tion.

Det var för övrigt i samarbetet med 
Christer A. Persson många av de produk-
ter som Håkan Svennesson kreerat kom-
mit fram. Detta samarbete löpte ända fram 
till 2004 då Håkan antog utmaningen och 
uppdraget som produktchef på Ifö Electric 
i Bromölla. Ett företag som inte bara var le-
dande på elsäkringar, men som också hade 
några riktiga godbitar i sitt belysningssorti-
ment. Bland annat då badrumsbelysningar 
som Sigvard Bernadotte ritade redan på 
60-talet.

För Håkan handlade det om att struktu-
rera upp armatursortimentet utanför Ber-
nadotte-programmet. Under 11 år arbetade 
Håkan fram ett antal produkter som tagit 
en rejäl plats på marknaden.

En formgivarlegend – Anders Pehrson.
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– Det handlade då om att ta fram pro-
duktidé, formge, men också att föra ut den 
på marknaden. Jag kände till sist att mark-
nadsföringsbiten på ett sätt tog över och att 
den kreativa delen kom i skymundan, berät-
tar Håkan.

För drygt två år sedan valde han därför 
att lämna sin trygga anställning för att åter 
arbeta på frilansbasis.

Sedan dess har kreativiteten fått ett friare 
flöde och på en hel vägg i Håkans kontor 
hänger ritningar på produkter som ännu 
inte satts i produktion, men där en del kom-
mer att presenteras på mässan i Älvsjö i fe-
bruari nästa år.

Genomgående för dessa är att de kom-
mer att produceras i Kina. Inget som Hå-
kan har något emot.

– Nej, det fungerar tämligen bra. Jag kan 
lämna över ritningar utan alltför detalje-
rade anvisningar. Idag vet kineserna hur de 
grundläggande tekniska lösningarna skall 
utformas.

– Men, visst känns det spännande att 
höra hur flera fabrikanter idag talar om att 
”ta hem” produktion. Kanske inte till Sve-
rige, men väl till Europa och länder som 
Litauen, Polen och Ungern för att nämna 
några, berättar Håkan.

Det här har av förståeliga skäl enbart 
handlat om lampor, men vi skall inte för-
summa att en stor del av Håkans arbete, 
ensam eller tillsammans med sin tidigare 
kompanjon, också rört andra sektorer inom 
konsumentsektorn.

En stor uppdragsgivare var på sin tid 
Scania Present, sedermera Gense. Här ska-
pades massor av produkter som i tiotusen-
tals exemplar prydde hemmen i Sverige och 
utomlands.

Lägg därtill köks- och badrumsinred-
ningar för Ballingslöv, brevlådor i alumi-
nium för Sapa, hålslag och linjal i kombina-
tion för Opto, gardinstänger, klockor med 
eget varumärke och duschkabiner för att 
nämna några andra områden.

Och till sist för att ge esteten Håkan 
Svennesson en lite tydligare framtoning: till 
favoriter bland av andra skapade klassiska 

Håkan Svennesson arbetar i en miljö lika sparsmakad som hans design.

… liksom Torpa.

ting finns fåtöljen Jetson och Sarfattis be-
römda takkrona.

En av dessa finns på plats i sommarhuset, 
den andra möjligen på väg att komplettera 
de många andra vackra klassiska ting vi ser 
i hans närmiljö.

Däremot är Clive färsk.

DET UNDGÅR INGEN att se hur plastpåsen i olika 
former och för olika funktioner förfular 
vår miljö. Rätt använd och destruerad un-
derlättar den vår tillvaro. Men med stigande 
intensitet har ljuset riktats på de negativa si-
dor denna vardagsvara har.

Dagligen får vi larm om de vådliga följ-
der oansvarigt bruk av plastpåsar får för 
inte minst den marina miljön. Om bruket 
av påsarna sker på sätt och i omfattning 
som nu kommer haven 2050 rymma mer 
plast än fisk.

I slutet av förra året beslöt regeringen, ef-
ter EU-beslut året innan, att förbrukningen 
av plastpåsar drastiskt skall minskas. Där 
uttalades målsättningen att förbrukningen 
per person och år 2019 får uppgå till högst 
90 styck. Till 2025 skall den siffran vara 
nere i 40.

Sett till dagens volym i Sverige, 1,3 mil-
jarder, d v s nästan 200 per person, innebär 
det en minskning med 80 %. 

Vid senaste årsskiftet infördes också en 
skyldighet för inhemska tillverkare och im-
portörer att rapportera sin förbrukning. 

Handeln är givetvis en viktig faktor i an-
strängningarna att förbättra miljön. Detta 
framför allt genom information till konsu-
menter.

Genom det gemensamma initiativet One 

Bag Habit har klädjättarna H & M, Lindex 
och KappAhl beslutat att från halvårsskif-
tet ta betalt för plastpåsar. Överskottet av 
denna försäljning skall användas för att 
främja hållbar utveckling inom miljö eller 
sociala områden.

I sammanhanget kan nämnas att de flesta 
instanser anser att Sverige ingalunda tillhör 
de värsta bovarna inom området, snarare 

PLASTPÅSEN I SKAMVRÅN
– Vi gör åt cirka 800 000 plastpåsar per 

år och har som miljöcertifierad kedja en 
klar ambition att minska användningen av 
dessa, berättar Jimmy Sander. Vi kan dock 
idag inte se utvecklingen i våra system. 

– Vi styr mot papperskassar och frågar 
kunderna om de behöver en plastpåse. Vi 
rekommenderar redan i dag våra butiker att 
ta betalt för plastpåsen.

Det steget har LjusExperten ännu inte 
tagit.

– Nej, några sådana planer har vi inte, be-
rättar Stefan Siljedahl. 

– I fjol levererade vi till våra medlemmar 
ca 250 000. Efter första halvåret i år ser vi 
en sjunkande förbrukning. Troligen bero-
ende på att vi i möten med våra medlemmar 
och på andra sätt fokuserar på denna fråga.

– Sedan är det ju så att plastpåsen bara 
är ett alternativ när varor skall fraktas hem. 
Ofta är förpackningarna så stora att bästa – 
och miljövänligaste – alternativet är att slå 
ett snöre kring dessa, avslutar Stefan Silje-
dahl.

tvärtom. En mycket stor andel av de på-
sar vi använder för hemtransport av varor 
får en slutlig användning som soppåse och 
därmed en kontrollerad destruktion vid 
sopförbränning.

HEMLJUS har talat med Jimmy Sander, 
försäljningschef på Elon och Stefan Silje-
dahl, LjusExpertens vd om frågan kring 
plastpåsen. I båda kedjorna är man upp-
märksamma på problematiken och arbetar 
för att minska förbrukningen. 

Jimmy Sander     Stefan Siljedahl

Foto:  Göran Tjäder

Foto:  Agneta Tjäder
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NÄR STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR slår upp 
portarna om drygt två månader kommer 
hallarna att ha en delvis ändrad utform-
ning. Liksom i år används hallarna A och 
B för företag med inriktning mot offentlig 
miljö. Däremot får huvuddelen av belys-
ningutställarna, de i hall C med primär 
inriktning på hembelysning, en ny granne. 
Detta i form av Greenhouse, en plantskola 
för unga ännu ej etablerade formgivare och 
designskolor. En förändring som blir möj-
lig genom att Designbaren, som tidigare 
funnits i C-hallen, övertar Greenhouse ś 
tidigare placering i Victoriahallen.

– För att skapa en helhet och ge Green-
house en tydligare inramning har vi valt att 
flytta avdelningen till ett och samma om-
råde i hall C. Det nya spännande området 
kommer att bli en attraktiv blickpunkt som 
kommer att skapa en positiv dynamik i hal-
len. Greenhouse – morgondagens design är 
en avdelning som alla mässans besökarmål-
grupper är nyfikna på, säger mässans pro-
jektchef Cecilia Nyberg.

Eftersom Victoriahallen saknar samma 
direkta kopplingar som gäller mellan A-, B- 
och C-hallarna tror Cecilia Nyberg att den 
planerade förändringen kommer att bidra 

till att fler besökare besöker hall C.
Till den yta som frigörs i Victori-

restaurang Agrikultur i Stockholm.
För 15:e gången bjuder mässan in en 

Guest of Honour. Nu har valet fallit på Pao-
la Navone, italienska som kan sätta många 
titlar på sitt visitkort – arkitekt, produktde-
signer, inredare och konstnärlig ledare, för 
att välja några. Hon kommer att på mässans 
entrétorg göra en installation som ger besö-
karna ett första intryck.

– Jag tror vi kan förvänta oss en sofistike-
rad lekfullhet, menar Cecilia Nyberg.

Vad gäller bokningsläget, i skrivande 
stund i slutet av oktober berättar Cecilia 
Nyberg att det är i nivå med förra mässan 
vid samma tidpunkt, d.v.s. att den är i det 
närmaste fullbokad.

Alla de ”stora drakarna” bland belys-
ningsutställare finns med liksom några ny-
tillskott.

För mer information – se 
www.stockholmfurniturefair.com

  

LJUSUTSTÄLLARE FÅR INTRESSANT GRANNE
PÅ STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR

Paola Navone, Guest of  Honour 2018.

Cr
ed

it: 
Pa

ola
 N

av
on

e
Foto:  Agneta TjäderRäkna med trängsel på kommande Stockholm Furniture & Light Fair.

Feb 6–10, 2018
Stockholm Furniture & Light Fair
has been reinventing design since 1951.
Together with Stockholm Design Week
we form the world’s leading event
for Scandinavian design.
Welcome!

stockholmfurniturefair.com
stockholmdesignweek.com

ahallen flyttar nu Designbaren och Stock-
holm Design & Architecture Talks, som 
dessutom utökas från fyra till fem dagar. I 
den senare delen kommer aktuella bransch-
frågor att behandlas i frekventa föreläs-
ningar och diskussioner.

Själva Designbaren, som bygger på ett 
samspel mellan design och god mat, utfor-
mas den här gången av designern Luca Ni-
chetto och Lisa Ahlin, välkänd kock med 
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MED OMSÄTTNING SOM närmar sig 30 000 000 
kronor är Norrmalms Elektriska i Stock-
holm, i gruppen rena fackhandlare i belys-
ningsbranschen, störst i landet. Och då sett 
till volym omsatt över disk. Senare årens 
raket i branschen, Lampan i Uddevalla, är 
sett till total omsättning något större, men 
deklarerar då att en övervägande andel av 
denna kommer via näthandeln.

Låt oss då också reda ut att i Norrmalms 
Elektriskas omsättning ingår även handel 
över nätet och en butik i Åre. De två senare 
grenarna menar man dock är en tämligen 
liten del av den totala volymen.

Vad som i sammanhanget imponerar är 
den stora volym varor som passerar den 
tämligen minimala kassadisken. Butikslo-
kalen, sedan 1924, på Sankt Eriksgatan 87 
har sina ytmässiga begränsningar. På min-
dre än 200 kvadratmeter och med begrän-
sade lagerutrymmen krävs disciplinerade 

inköpsrutiner och väl genomtänkt logistik. 
Det innebär i praktiken att lagret omsätts 
fem gånger per år.

Under många år har stora delar av hem-
belysningsbranschen kastat blickar på 
Norrmalms. Ett minutiöst sortimentsarbe-
te med tyngdpunkten lagd på designorien-
terade produkter i de högre prissegmenten 
är en princip i detta. Här finns många av 
de världskända varumärkena, men också 
svenska leverantörer har getts ordentligt 
spelutrymme på denna arena.

Under resans gång, 2012, fick man ett 
synligt bevis på branschens uppskattning 
då Norrmalms tilldelades Föreningen 
Hemljus pris, Årets Ljusa Butik i Sverige.

Med familjen Gabrielsson som ägare och 
i ledning för företaget sedan mer än 90 år så 
kan Norrmalms Elektriska verkligen göra 
anspråk på att vara ett renodlat familjefö-
retag. 

Gösta Gabrielsson övertog rörelsen från 
dess grundare, Agnes Johansson, på 20-ta-
let och via hans son, Leif, har ägandet över-
gått till tredje generationen, barnbarnen 
Niclas Gabrielsson och Ulrika Gabrielsson 
Kantermo. Föräldrarna, Leif och Ulla Gab-
rielsson, finns dock kvar tillsammans med 
ett halvdussin medarbetare.

Mångårige medarbetaren, Björne Söder-
lund, en av de mest kända butiksprofilerna 
i huvudstadens belysningsfackhandel och 
med fler än 30 tjänsteår i bolaget, är butiks-
chef.

Vad som är hemligheten med Norrmalms 
växande framgång kan naturligtvis inte en-
kelt förklaras med några korta rader. Om-
sättningsökningen mellan 2014 och 2016 på 
drygt 30 % skvallrar dock att man lyckats 
fånga upp det ökande intresset för belys-
ning i hemmet. Därtill vittnar många om 
personalens djupa kunskap och passion för 

att lotsa fram kunden till en bra ljuslösning.
Vi håller gärna med om att företaget 

”andas” kvalité. Ett bevis för detta är den 
36-sidiga jubileumstidningen i tabloidfor-
mat. Med intressanta texter, snygg layout 
och frånvaro av ”röda” extrapriser presen-
teras klassiska lampor sida vid sida med 
innovationer av färskare datum.

När Norrmalms Elektriska nu tar klivet 
in i ett nytt sekel gör man det i offensiv 
anda.

Under hösten öppnades i grannskapet, 
Tomtebogatan 1, Norrmalms Bakficka där 
man erbjuder ett mixat sortiment med be-
lysning och handplockade inredningspry-
lar.

Foto:  Agneta Tjäder

NORRMALMS ELEKTRISKA –
en 100-åring piggare än någonsin

STÖRRE PLATS FÖR BARNEN
I ÅRETS LIGHTS IN ALINGSÅS
DEN ANRIKA VÄSTGÖTASTADEN ALINGSÅS har skaffat sig ett världsrykte som 
platsen för ett årligt ljusevent. Årets upplaga, som inleddes sista da-
garna i september och avslutades den 5 november, fläckade inga-
lunda detta rykte.

Upplägget liknade det som gällt de senaste åren. Sju internationellt 
verksamma ljusdesigners ledde ett 60-tal design- och arkitekturstu-
denter från olika delar av världen. Detta under en veckolång work-
shop som resulterade i ett antal installationer utmed en 2,5 km lång 
slinga i staden. Temat för året var Emotions – en känslostorm i ljus 
och ljud. De olika arbetsgrupperna lyckades väl spegla olika känslor 
– glädje, sorg och rädsla för att nämna några – och gav besökarna 
eget spelrum för tolkningar.

Extra intressant blev årets evenemang för de yngre besökarna. I 
Prinsparken hade skapats Barnens lights, lysande cirkusmagi, också 
här med ljus och ljud. Här blandades bl.a. en lysande gunga, fakirer 
och lysande lindansare i en annorlunda form av cirkus.

När detta skrivs är evenemanget ännu inte avslutat, men mycket 
tyder att attraktionskraften varit lika stor som under de senaste åren.

– Jag tror att när vi summerar det hela kommer vi att landa på 
ungefär samma besökssiffra som senaste åren, d.v.s. cirka 80 000, 
proffs i ljusbranschen och privata besökare, menar projektledaren, 
Angelica Larsson.

Foto:  Patrik Gunnar Helin

Trångt, trångt en vanlig syn hos Norrmalms Elektriska.

Lysande lekfullt under Lights in Alingsås
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MED DEVISEN ”SMÅLANDS ÄLDSTA BLIR STOCKHOLM YNGSTA” 
slog i slutet av september Växjö Elektriska upp por-
tarna till en ny butik i huvudstaden. Läget, i kors-
ningen mellan Sveavägen och Tegnérgatan, garan-
terar frekvent exponering utmed en av Stockholms 
mest trafikerade gator.

Företaget i sig har en historia som sträcker sig 
tillbaks till mitten av 40-talet då Börje Löfqvist till-
sammans med en kompanjon startade bolaget. Så 
småningom fick han hustrun Gertrud vid sin sida 
och efter ytterligare en tid var paret ensamma ägare. 
Ett ägarskap som pågick fram till millennieskiftet, 
då barnen Christine och Bengt Löfqvist tog över.

Christine tog hand om belysningsdelen och satte 
omedelbart avtryck på marknaden. Snabbt framstod 
man som ett ”lysande” exempel på hur en butik utan 
kedjeansknytning kan vinna uppmärksamhet också 
på riksnivå.

Ett systematiskt sortimentsarbete, smakfull expo-
nering och välutbildad personal, där man tog hjälp 

Snabbväxare i Bohuslän 
- ska nå 100 miljoner inom fem år
TALA OM FRISKT VÅGAT…

På Lampan i Uddevalla, vars snabba ex-
pansion vi berättat om tidigare, är man inte 
rädda för att sticka fram hakan. De senaste 
årens utveckling ger också råg i ryggen. 
På tre år har omsättningen i det närmaste 
dubblats, från 21 Mkr 2014 till närmare 39 
Mkr i år.

Den här resan har uppmärksammats på 
flera håll. Redan i fjol utnämndes bolaget 
till Superföretag av Veckans Affärer. För 
övrigt en upphöjelse som bekräftades också 
detta år.

Lägg därtill att Dagens Industri för en 
kort tid sedan utsåg Lampan till ett av Årets 
Gasellföretag. Här listar man snabbväxande 
rörelser under året och här hamnar färre än 
0,5 % av landets aktiebolag.

Det handlar, som de flesta säkert inser, 
om en formidabel utveckling inom näthan-
deln. Av de 39 Mkr som redovisades i se-
naste bokslutet, per 30:e juni, utgjorde för-
säljning över disk cirka en fjärdedel.

I Uddevalla har man inga tankar på att slå 
av på takten. Tvärtom.

– Den 5-årsplan vi sjösatt siktar på en 
omsättningsökning till 104 Mkr, berättar 
Kim Borg, sedan något år tillbaks anställd 
som marknadschef i bolaget.  Han fanns 
med i konsultroll när uddevallaföretaget 
2011 tog beslut om att satsa på just e-handel.

– För att vi skall nå vårt högt uppsatta 

mål krävs effektiv logistik med främst snab-
ba och säkra leveranser, menar Kim Borg.

Ett av medlen för att på fem år spränga 
100-miljonersvallen är öppnandet av sepa-
rat e-handel i respektive nordiska grannlän-
der, Danmark, Finland och Norge. I Norge 
och Finland är man redan igång och Dan-
mark följer snart efter.

– Det innebär att varje land får sin e-shop 
med dess eget språk, fortsätter Kim.

Nu begränsar man sig dock inte till dessa 
marknader utan riktar redan blickarna ned-
åt Europa.

SMÅLÄNDSKT FRAMGÅNGSKONCEPT
FINNS NU OCKSÅ I STOCKHOLM

av Ljushögskolan i Jönköping, blev hörnstenar i byg-
get av en av landets mest välrenommerade ljusbuti-
ker.

Redan 2003 fick Christine och hennes medarbe-
tare svart på vitt att man gått rätt. Man tilldelades då 
Föreningen Hemljus utmärkelse ”Årets Ljusa Butik” 
i Sverige.

Omsättningsökningen har heller inte låtit vänta 
på sig. De två senaste åren, från 2015 till 2017, steg 
denna från 10,4 Mkr till 13,4 Mkr. En utveckling 
som stimulerats av en målmedveten satsning på nät-
handel.

Men, nu har man alltså tagit ett steg till. Med ett 
strategiskt läge i Stockholms City har tredje genera-
tionen i Växjö Elektriska, Christines son Johannes, 
fått ett kraftfullt redskap att kapa åt sig del av stock-
holmarnas ljusbehov.

I Växjö förfogar man över 150 kvm:s butiksyta. I 
Stockholm är butiken 50 kvm större.

Bland annat därför räknar stockholmsansvarige 

Självklart kräver en expansion som denna 
tillskott av såväl personal som ytor.

– Vi håller just nu på att söka ny lokal och 
är nära kontraktskrivning. Det innebär att 
vi flyttar e-handeln och frigör yta i det som 
från början endast var affärslokal. Det ger 
möjligheter att utveckla också butikssidan, 
menar Kim.

Medge att det handlar om en spännande 
resa av slag vi inte tidigare sett inom belys-
ningsfackhandeln.

Kim Borg – marknadschef  i Lampan Uddevalla har stora planer.

Foto:  Agneta Tjäder



17•HEMLJUS16•HEMLJUS

ATELJÉ LYKTANS LAMPA Bumlingen är den kanske mest kända sveri-
getillverkade lampan genom åren. Den skapades redan 1968 av 
designlegenden Anders Pehrson för Ateljé Lyktan i Åhus. Det 
är kanske därför inte så märkligt att SJ-utmanaren på sträckan 
Göteborg – Stockholm 
MTR Express valde denna 
produkt för belysning och 
dekoration i sina ambitiöst 
inredda vagnsinteriörer.

Lyktan antog med glädje 
utmaningen att specialde-
signa en bordlampa i mini-
format och i MTR:s röda 
färg.

Produkten i originalut-
förande tillverkas fortfa-
rande, men i nuläget endast 
som pendel i två storlekar. 
Nästa år firar den alltså 
50-årsjubileum.

MED FÖRVÄNTADE ÖVER 200 000 besökare, drygt 2 500 utstäl-
lare och en total utställningsyta på 250 000 kvadratmeter 
kan light+building i Frankfurt göra anspråk på att vara värl-
dens största belysningsmässa. Låt vara att det på det enorma 
mäss-området också visas det senaste inom eldistribution och 
byggnadsautomation så erbjuder man här de allra senaste från 
främst Europas mest framstående tillverkare.

Förutom de allra hetaste trenderna inom belysningsområdet, 
inom- och utomhus, finns också starkt fokus på alla innovatio-
ner som idag finns för att fjärrstyra hemmet, inte minst dess 
belysning.

Av mässans besökare när det senast begav sig, 2016, var hälf-
ten utrikes besökare. Antalet svenska gäster uppgick till drygt 
2 000.

Det fanns en tid på 1960- och 70-talet då svensk lampde-
sign på hemområdet stod högt i kurs ute i Europa med bärande 
namn som Anders Pehrson och Hans-Agne Jacobsson för att 
nämna några.

I den kommande upplagan av light+building kommer att fin-
nas en hel svensk formgivning som presenteras av företag som 
Globen Lighting, By Rydéns, Ifö Electric och Konstsmide.

För de som arbetar inom hembelysningsbranschen är ett be-
sök i Frankfurt en garanterad inspirationskick. Det gäller dock 
att i tid planera besöket, inte minst med tanke på svårigheten 
att få övernattning i den stora mässtaden.

Mässan pågår 18-23 mars 2018.

light+building
störst i världen

Christine Löfqvist och sonen Johannes, chef  för stockholmsbutiken, 
smålänningar som nu också satsar på Stockholm.

Foto: Agneta Tjäder

Johannes Nilsson med att kunna matcha 
omsättningstalet i Småland inom en snar 
framtid.

I Stockholm är marknaden betydligt 
starkare än i Växjö även om konkurrensen 
är större här. Vi har arbetat fram ett kon-
cept som vi hoppas att även stockholmarna 
kommer att uppskatta.

För Johannes innebär tillkomsten av 
stockholmsbutiken att en dröm går i upp-
fyllelse. Han har också en gedigen bak-
grund inför uppgiften.

Under tre år var han varuhuschef hos 
välkända möbelföretaget Svenssons filial i 
Sickla. Därefter blev det universitetsstudier 
i företagsekonomi.

Till sin hjälp har Johannes sex personer.
Sortimentet i Stockholm kommer att 

ha ungefär samma sammansättning som i 
Växjö. Utländska designorienterade varu-
märken såsom Louis Paulsen och Flos ex-
poneras sida vid sida med välkända svenska 
såsom Belid, Pholc, Konsthantverk och 
Örsjö.

BUMLINGEN ÅKER TÅG

FÖR DE SOM LEVER i moderna samhället är 
elektrisk belysning i alla dess former en 
självklarhet. Ingen annan har som etnolo-
gen och teknikhistorikern Jan Garnet upp-
märksammat oss på att så varit fallet bara 
under en bråkdel av den mänskliga histo-
rien.

Med ett flertal uppmärksammade verk 
har Jan Garnert dokumenterat inte minst 

hur livsbetingelserna radikalt förändras i 
varje tekniksteg fram till dagens allt effek-
tivare belysning.

Denna gärning uppmärksammades vid 
Belysningsbranschens årliga arrangemang 
Ljusdagen nyligen. Jan Garnert tilldelades 
då Stora Förtjänstpriset, som delas ut av 
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Be-
lysningsteknik.

I nära 30 år har Jan Garnert forskat i och 
dokumenterat belysningshistorien. Främst 
då ur ett mänskligt perspektiv. Framför allt 
har han pekat på hur dramatiskt livsbeting-
elserna ändrades från det att människorna 
för sina sysslor i tidernas begynnelse var 
beroende av det ljus solen gav. Den öpp-
na elden kunde i någon mån överbrygga 
mörkrets hämningar. Med olika former av 
just öppen eld nådde vi via bl.a. fotogenet 
dagens nästan obegränsade möjligheter att 
skapa funktionell belysning.

I fjol kom ”mästerverket” Ut ur mörkret 
som heltäckande speglar belysningshisto-
rien. Vi påstod då i HEMLJUS att boken 
var och är ”ett måste” för de som arbetar 
med belysning och som har ambitionen att 
vidga sina perspektiv.

Juryn bakom priset pekar bl. a på att 
Jan Garnert öppnat mångas ögon för be-
lysningens inverkan på arbete och fritid 
och att han genom sitt arbete bidragit med 
kunskap om belysningens inverkan på alla 
människors liv i vardagen. Och därmed gett 
personer verksamma inom belysningssek-
torn extra energi att anstränga sig lite mer 
varje dag.

PRISAD FÖR 
LJUSETS HISTORIA

Foto: Casper Hedberg

FÖR MER INFO KONTAKTA ER SÄLJARE 
ELLER KONTORET PÅ 0340-623505 

MARRACAS 

49926



19•HEMLJUS18•HEMLJUS

OSANNOLIK ENTREPRENÖRSANDA 
BAKOM ANETAS HISTORIA
ANDRA VÄRLDSKRIGET kastade fortfarande sin 
långa skugga över hela Europa när Aneta 
föddes och därmed i år kan fira 70 år. Innan 
den tidiga historien helt faller i glömska för-
tjänar uppkomsten av det livskraftiga före-
taget att upprepas.

Det startades i Växjö 1947 av Leopold 
Schreiber, rumän, utbildad advokat och av 
judisk börd. Han var pappa till två barn, Isi-
dor och Elisabeth. Efter många turer kom 
så småningom trion till Sverige. Elisabeth, 
född i Rumänien, hade tagit vägen över Is-
rael, där hon träffade sin blivande make och 
landsman, Georg Citrom. 1956 reste paret 
till Sverige, som blev deras nya hemland.

Elisabeth kom 12 år gammal till Ausch-
witz, men av ett under undkom hon gas-
kamrarna och kom levande från detta 
helvete. Den två år äldre brodern, Isidor, 
räddades från samma inferno till Sverige av 
Bernadottebussarna.

Även Georg var fånge i Auschwitz och 
där korsades också vägen med Elisabeth för 
första gången. Georg blev efter ett tag för-
flyttad till Buchenwald. Räddningen kom 
genom amerikanska arméns befrielse av 
detta koncentrationsläger.

Trots alla umbäranden fanns i gruppen 
en närmast ofattbar handlingskraft och i 
det företaget som Leopold Schreiber startat 
fanns redan Isidor när Georg Citrom, ut-
bildad elektroingenjör, 1958 anslöt för att 
senare ta över rollen som vd. I denna kom 
han att spela en framträdande roll i den 
svenska belysningshistorien.

Den ursprungliga affärsidén i Aneta var 
att tillverka lampskärmar och de trådställ-
ningar som krävdes för dessa. Stor del av 
tillverkningen byggde på hemsömmerskor.

Ganska snart tvingades man skaffa större 
lokaler innan dynamiken i företaget ställde 
ytterligare krav på ytor.

18/3 – 23/3 2018 
Frankfurt am Main

Vår vardag blir allt smartare och allt mer 
digital. Få förstahandsinformation om hur 
intelligenta byggnader blir en nyckelfaktor 
i den smarta staden – på Light + Building. 
Inspiring tomorrow.

www.light-building.com 
info@messefrankfurt.se
Tel. +46 7 90 79 68 94 

Smart och  
bekvämt:
i hjärtat av  
varje fastighet
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Världens ledande branschmässa för  
belysning och byggtjänstteknik

1970 byggde man egna lokaler i det som då var en 
perifer del av Växjö, men där man idag omgärdas av 
stora idrottsarenor och framför allt ett stort köpcen-
tra. 1979 byggdes fastigheten till med ett höglager 
som rymmer 4 000 pallplatser.

Fastigheten var i Anetas ägo fram till 2015 då den 
såldes till ett fastighetsbolag. Aneta disponerar dock 
fortfarande två tredjedelar av byggnaden, d.v.s. 
6 000 kvm. 

En viktig partner under Anetas expansion var 
IKEA, redan då prispressare med krav på rationell 
produktion.

Vad som också präglat Anetas historia är det sam-
arbete som redan 1953 inleddes med tyska ERCO, 
tillverkare av projektbelysning. Det kom att innebä-
ra att Aneta stod med ett ben i vardera hembelysning 
och ljus för offentlig miljö.

Ägarbilden förändrades 1994 då Fagerhultsgrup-
pen köpte bolaget.

Knappt tio år senare koncentrerades Anetas verk-
samhet till hembelysning för att två år senare över-
låtas till norska industrikoncernen Byggma ASA. 
I dess ägo fanns då norska hemljusföretaget Scan 
Lamps som idag är en aktiv samarbetspartner. Rent 
praktiskt fungerar det så att man i Växjö arbetar 
med sortimentsutveckling medan norrmännen skö-
ter inköpsfunktionen.

Till dagsbilden hör också att i stort sett all produk-
tion sker i Kina. Kunderna utgörs av främst strax 
under 200 fackhandlare, fria eller kedjeanslutna, 
i Sverige, Norge och Finland. Vissa varor säljs via 
nätet, men då genom återförsäljare med webb-shop.

Omsättningen uppgår idag till 55 000 000 kronor. 
Antalet anställda är 20.

Även om vd-posten i Aneta innehas av norrman-
nen Tore Hansen, placerad i Kristiansand så utgörs 
den svenska ledningen av ett matriarkat. Platschef 
i Växjö är Pernilla Landley med 28 år i företaget. 
Nästan lika lång tjänstgöringstid, 22 år, har Cristina 
Hellerstedt, som svarar för produktutveckling och 
tekniska frågor. Trion fullbordas av Marija Petkovic 
som sköter ekonomiavdelningen.

Ledartrojkan hos Aneta i Växjö – Pernilla Landley, Marija Petkovic och Cristina Hellerstedt.

En tidig bild med Aneta-medarbetare tillsammans med grundaren Leopold Schreiber.
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Den 15 december är sista dagen för dem som vill nominera en kandidat 
till tävlingen Årets Ljusa Butik i Sverige. Den möjligheten har alla som 
arbetar i olika roller med hembelysning på den svenska markaden.
I fjol återgick Föreningen Hemljus till att enbart dela ut priset i Sverige 
eftersom kunskapen om de övriga nordiska marknaderna inte alltid 
räckt till.
De som är möjliga att nominera är butiker med enbart belysning, 
traditionella elbutiker med lampsortiment, inredningsaffärer, varuhus 
eller ”shop-in-shops”.
Juryn, som leds av Hemljus ordförande, Johan Pehrson, består därutöver 
av marknadsansvariga i de företag som har representanter i styrelsen.
De kriterier som juryn främst lägger vikt vid är som tidigare:

AFFÄRSIDÉ   -   LÖNSAMHET   - MARKNADSFÖRING
BUTIKSUTFORMNING   -   EXPONERING   - KUNSKAP   
SERVICE   - PERSONALUTVECKLING   -   HEMKONSULTATION

Nomineringarna skall alltså vara inlämnade senast 15 december till 
Föreningen Hemljus via mail, info@hemljus.se eller per post, 
Box 126 53, 112 93 Stockholm.

Frågor kring tävlingen kan ställas till juryns sekreterare, tidningen 
HEMLJUS redaktör, Göran Tjäder, gorantjader@telia.com eller per telefon 
0708 35 71 08.

Juryn värdesätter om nomineringen åtföljs av foto från den nominerade 
butiken. Det fungerar med enkla bilder tagna exempelvis med mobil-
telefon.

DAGS IGEN FÖR
ÅRETS LJUSA BUTIK

LjusExpertens superhelg
gav rekordkassa i Borås
NÄR MAGNUS SÖDERLUND PÅ LJUSEXPERTEN i Borås ropar ut sina säljbud-
skap så gör han det rejält och får resultat.

En bit in i oktober bjöd han in till Mässhelg i sin butik. Det hela 
smygstartade på onsdagen men kulminerade fredag till söndag. Fö-
retaget ligger på en stabil omsättningsnivå kring 11 000 000 kronor 
med lika stabil och god lönsamhet. Mässaktiviteten resulterade i en 
försäljning på 1 700 000 kronor, d v s 15 % av årsomsättningen.

Magnus Söderlund har aldrig varit ängslig för att lämna ut sina 
försäljningsresultat. Tvärtom ser han gärna att kollegor på olika 
håll följer efter hans aktiviteter och därmed stimulerar marknaden.

Därför ger han några intressanta nyckeltal från de fem dagarna:
– Lördagen innebar ”all time high” vad gäller dagskassan. Då 

nådde försäljningssumman 608 000 kronor, berättar Magnus. 
Fredagen gav också goda intäkter, 416 000 kronor.

Det var åttonde gången LjusExperten i knallestaden gjorde den-
na aktivitet. Den inrymmer några bärande element:

-  20-talet leverantörer på plats för att informera om sina varor;
-  20% rabatt på hela ordinarie sortiment. Också på beställnings-
   varor som dock skall förskottsbetalas;
-  150 attraktiva erbjudanden;
-   outlet
-   giwe-away-påse till alla kunder

– Vår målsättning är att ur alla perspektiv överraska kunden. Då 
vet vi att denne kommer tillbaks under året fram till nästa mässa. 
Dessutom vill vi i säljstyrkan, utökad med företagsrepresentanter, 
ha roligt och skapa sammanhållning.

Samma helg erbjöd samtliga LjusExperten-butiker 20 % på ordi-
narie pris och fick enligt kedjans vd, Stefan Siljedahl, bra respons.

– Vi lättade på våra lager, inte minst viktigt inför julartiklarnas 
ankomst till butikerna.

Under aktiviteten gjordes 1 736 kassainslag innebärande ett snitt-
köp på nästan tusenlappen. Något högre än normalt, sannolikt be-
roende på rabatten på 20 %.

Smakar det så kostar det. I annonseringen inför och under helgen 
valde Magnus att utöver Borås Tidning synas i Ulricehamns Tid-
ning. De skiljer fyra motorvägsmil mellan orterna så många kunder 
kom också från grannstaden. Totalt kostade annonseringen, utöver, 
inslag på sociala medier 165 000 kronor.

Kunderna fick också dela på 1 000 paraplyer, 1 000 Godie Bags 
och lika många korvar med bröd, tillsammans till en kostnad på 
80 000,-.
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www.airam.se

RONDA / KUBO

Elegant armaturserie med aluminiumram avsedd 
för allmänbelysning och för våtutrymmen. Kubo 
och Ronda fi nns i tre storlekar och effekter. Dimbar 
med Triac. 15W-modellerna fi nns även med IP44. 
Färgtemperatur 3000K och 4000K.
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SVERIGE  Star Trading AB www.startrading.com  
FINLAND OY Noortrade AB www.noortrade.fi
NORGE MS Belysning AS www.ms-belysning.no
DANMARK EL-Design ApS  www.eldesign.info
ISLAND PFAFF www.pfaff.is

608-66

608-65

608-64

Se hela vårt sortiment på startrading.se

LARVIK
VÅR NYA SERIE AV EXTREMT 
NATURTROGNA GRANAR

Stort utbud av granar i olika höjder,
med eller utan belysning. 

VI HAR
GRANAR 
UPP TILL 
5 METERFoto: Agneta Tjäder
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– JAG ÄR EN TÄVLINGSMÄNNISKA!
Peter Silvandersson, vd i Markslöjd sedan 

ett drygt år tillbaks, tvekar inte när vi ber 
om en kort beskrivning om hans person.

Han kom till Markslöjd som säljare 2008 
i samband med att företaget köpte kristall-
specialisten, Ringus Belysning i Knäred.  
Hos den nya arbetsgivaren såg man snabbt 
Peter Silvanderssons potential, och karriär-
stegen som restes blev brant och snabb. Via 
uppdraget som Key Account Manager tog 
han 2012 över som försäljningschef i Norge 
och involverades då också i produktutveck-
lingsfrågor. På vägen mot VD-stolen blev 
uppdraget som affärsområdeschef i Norden 
en ytterligare etapp.

Idag är det inte särskilt vanligt att unga 
storföretagsledare går ”den långa vägen” 

utan år av studier och därför kan Peter Sil-
vanderssons historia inspirera andra begåv-
ningar med ambition att på det här sättet ta 
sig fram.

– Visst, jag är själv lite överraskad över 
att jag hamnat i den positionen, säger Peter 
och berättar att han själv ibland ”får nypa 
sig i armen”.

Helt utan studiemeriter är han dock inte 
eftersom en period hos IHM Bussiness 
School ingår i cv:et.

Men, låt oss gå ett par decennier tillbaks. 
Peter växte upp i Knäred i Halland och 
kopplingen dit är fortfarande stark även om 
han flyttat bopålarna till Halmstad. I famil-
jen fanns tre bröder, vilket i sig kan vara en 
bra grund för tävlingsinstinkt.

I familjen fanns en utpräglad företagar-

kultur. Tidigt fick han inblick i två olika fa-
miljeföretag med inriktning på miljövänliga 
bekämpningsmedel respektive julgranshan-
del i stor skala.

Efter obligatorisk skolgång brann Peter 
för att snabbt hamna i yrkeslivet.

– Jag startade på Posten som stadsbrev-
bärare. 

Som många andra uppvuxna i Knäred 
hamnade Peter också hos trädsgårdsmöbel-
företaget KWA. Ett nytt lappkast förde ho-
nom till då kända Torsåsens kyckling – och 
till Stockholm.

– Och där träffade jag Emma!
Som inte var så alldeles tillgänglig för 

kvällsmöten eftersom hon gjorde karriär 
som spelare och tränare inom damfotbol-
lens elitskikt i klubbar som AIK och Tyresö.

– Jag bestämde mig för att ge Stockholm 
en chans varför det passade bra att Roland 
Svensson på Ringus erbjöd säljjobbet i och 
kring huvudstaden.

Vilket alltså fem år senare banade vägen 
till Markslöjd.

Idag har Peter och hans fru tillsammans 
med de båda barnen, tre och sex år gamla, 
inrättat sitt liv Halmstad, en och en halv 
timmas bilresa från Peters kontor i Kinna. 
Trots avståndet så finns han oftast på kon-
toret klockan 07.00. 

– En bra start på dagen. Tack vare tids-
skillnaden mellan Sverige och Kina kan jag 
under vägen ha ett telefonmöte med vår an-
svarige där borta, Jörgen Nilsson. 

Han känner inget behov att ta ytterligare 
steg utan vill ta tag i den potential som finns 

Ställde säljväskan och blev vd
Den långa vägen 
blev framgångsresa 
för Markslöjds nya chef

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00  

tradition möter framtid
Ifö LED. Klassiska armaturer i porslin och 

glas, nu med inbyggd ledmodul. 

6W • 600lm • 2700/3000K • Energiklass: A+

Foto: Jan Töve

”Vi måste utveckla nya produkter 
som ger konsumenten ett mervärde”.



24•HEMLJUS 25•HEMLJUS

PÅ NYA JOBB
HANNA NYBERG
KUNDSUPPORT
Det var ingen ny bekantskap när 
Hanna Nyberg helt nyligen bör-
jade att arbeta med kundsupport 
hos Frinab. Hon hade då två års 
erfarenhet av att arbeta i produk-
tionen i företaget och är därför väl 
insatt i sortimentet. I bagaget av 
erfarenhet har hon också en kon-
ferens- och evenemangsutbild-
ning. Fritiden ägnar hon helst år 
träning och vänner.

ELINOR ERIKSSON
MARKNADSANSVARIG
Ledvance, ett nybildat bolag 
och avknoppning från Osram 
med uppdrag att sälja dess ljus-
källor, har anställt Elinor Eriks-
son som marknadsansvarig. Till 
hennes bakgrund hör arbete med 
marknadsföring och projektled-
ning för Innovasjon Norge, som 
omfattar grannlandets export- 
och turistråd. Där handlade det 
bl.a. om att bistå norska företag inom exempelvis möbel- och be-
lysningsbranschen på den svenska marknaden. Elinor har också 
sysslat med inredning, där ljussättning var en återkommande del 
av uppdragen. När tillfälle ges lämnar hon gärna bostadsorten 
Enskede för att åka till sommarhuset i Halland, där vandringar 
vid havet lockar. 

NCKLAS STEÉN
VD
Niclas Steén tog i september 
över rollen som vd på Airam 
AB i Sverige. Han har en gedi-
gen bakgrund efter 18 år i bran-
schen med bl. a. ledande befatt-
ningar inom Fagerhult, Westal, 
GE Lighting och nu senast som 
försäljningsdirektör inom Zum-
tobel Group i Norden och Bal-
tikum. Han har också suttit i 
Belysningsbranschens styrelse.
Nicklas Steén är bosatt utanför Gränna med fru och två barn. 
Tillsammans med dessa ägnar han sig gärna åt friluftsliv på ski-
dor och i båt samt matlagning och umgänge med vänner.

INGELA ÅSEDAHL
TEKNISK PRODUKTUTVECKLING
I oktober trädde Ingela Åsedahl in i 
rollen som teknisk produktutvecklare 
hos Frinab, en ny befattning i före-
taget. Hon kom närmast från A-Tex 
där hon haft en nyckelroll i allt från 
design, produktutveckling, inköp och 
logistik med inriktning på etiketter 
och förpackningsmaterial. Hon har 
en gedigen textilutbildning och ett 
förflutet också hos Red Cats Nordic 

inom modebranschen. Förutom ett stort intresse för belysning och 
inredning ägnar hon sig gärna åt målning, mat, resor och som-
marhuset vid havet.

DENISE FALKENBORG
KUNDSUPPORT
Denise Falkenborg är ny i sin 
tjänst på Philips Lightings kund-
tjänst, men ingalunda obekant med 
belysningsbranschen. Detta efter 
att ha arbetat på Ljusinspiration, 
R.O.O.M & Habitat och Hornbachs 
belysningsavdelning. Andra yrkes-
erfarenheter har hon skaffat inom 
läkemedelsbranschen och olika bu-
tiker. Denise stora intresse är konst 
och design och hon har under de två 
senaste åren studerat dessa ämnen. I Solna finns både bostad och 
egen ateljé.

i Markslöjd, vad gäller produktutveckling 
och marknadsföring.

– Ser mig gärna som vd i det här bolaget 
också om tio år. 

I övrigt värjer han sig för att spå i det per-
spektivet, men har en hel del klara åsikter 
om vad som kommer hända och vad som 
krävs under det decennium som ligger 
framför.

– Vi och framförliggande led måste kom-
ma närmare konsumenten.

– För oss gäller det att addera mervärden 
i vår produkt. Lampan som också fungerar 
som mobilladdare är ett exempel vi redan 
presenterat. Vid sidan av denna funktions-
mässiga ”bonus” måste finnas också käns-
lomässiga aspekter på en produkt.

– Som säljkanal kommer den fysiska 
butiken behålla sin ställning förutsatt att 
den kombineras med en väl fungerande e-
handel.

– Storlek ger styrka. Det gäller för åter-

försäljarledet att finna allianser. För små 
butiker, liksom leverantörer, kommer på 
sikt att få det svårt om de inte lyckas hitta 
en speciell nisch. 

– E-handeln står också inför utmaningar. 
Inte minst vad gäller logistiklösningar. Där 
jobbar idag kineserna målmedvetet att hitta 
ekonomiskt hållbara lösningar för att arbeta 
direkt mot omvärldens konsumenter. Peng-
ar till dessa satsningar saknas inte.

– Kina kommer att fortsatt vara domine-
rande som tillverkningsland, men vi söker 
aktivt producenter i Europa, inte minst i 
den östra delen. Vi stänger heller inte dör-
ren för Sverige och inhemska underleveran-
törer. I dag tillverkar vi julartiklar i Borås. 
Det kan bli ytterligare exempel framöver.

Vi avslutar där vi började. Tävlingsmän-
niskan Peter Silvandersson godtog för ett 
tag sedan utmaningen att ”göra” en Svensk 
klassiker. Nyligen klarade han av Lidingö-
loppet och därför återstår ”bara” Vasalop-

pet, Vättern Runt och Vansbrosimmet.
Vi önskar lycka till, men lämnar Kinna 

med frågan om hur det berömda s.k. livs-
pusslet går ihop för denne tvåbarnsfar. Inte 
minst med tanke på att han älskar idrott i 
allmänhet och fotboll i synnerhet. Därav 
minst två ”fotbollsresor” till England om 
året.

Det funkar kanske tack vare att han la 
undan golfklubborna för tre år sedan och 
har en fru som förefaller ha liknande inrikt-
ning och därmed förståelse.

Peter Silvandersson tog karriärtrappan hela vägen upp till vd-posten.
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När jag en morgon i vanlig ordning kollar morgonsofforna i TV och läser morgontidningarna, i pappersformat, uppmärksammas jag på frå-

gan om hur plasten i vår vardag ställer till det i vår miljö. I SVT berättar man om en båtturné vid västkusten i syfte att fokusera på frågan. En 

av mina morgontidningar behandlar ämnet med historiska tillbakablickar hur pant- och retursystem införts för andra typer av förpackningar, 

i första hand aluminiumburkar, papper och glas. Nu ligger tankar om pant också på plastpåsar i pipelinen.

Med ett långt konsumentperspektiv kan jag konstatera att jag fått uppleva de kraftiga förändringar som under ett drygt halvsekel skett när 

det gäller att köpa och inte minst transportera hem varor av skilda slag.

Inte märklig att jag ställer mig frågan – hur klarade vi oss förr?

För det första, en stor andel av de varor vi köpte i livsmedelsbutiken mättes upp och packades på plats. I papperspåse som man, i varje fall 

hemma hos oss, tog tillvara. Den kunde bli omslag för jobbmackor nästa dag. Mjölken handlade vi i medhavd spann och ”mammas gata” 

bar nästan dagligen spår av att någon av oss ungar misslyckats med hemtransporten. Avtrycken av spilld mjölk var omisskännliga och det 

hände nog att vi grät över denna. Det tärde på en ansträngd hushållskassa.

Varorna bar vi i vår familj hem i handvirkade kassar. De höll dag ut och dag in, år efter år. Det var heller inte alldeles ovanligt att cykelburna 

kunder på pakethållaren hade en ordentligt förankrad låda där varorna transporterades tryggt.

Tejp kom jag aldrig i kontakt med i min barndom. I stället sparade vi klisterremsor från färdigpaketerade varor, ex. vis mjöl. De hade ofta en 

viss häfteffekt också efter första användning.

Disktrasor i plastmaterial fanns inte i mitt hem. Uttjänta textilier såsom en gammal undertröja blev efter noggrann tvätt ett utmärkt alterna-

tiv. Ett särskild sådant tjänade samma syfte som dagens hushållspapper.

Ha gärna det i åtanke när frågan kring våra konsumentvanor på dessa områden allt livligare kommer att debatteras. Tro mig – livet var inget 

helvete fast vi inte hade tillgång till det många ser som självklarheter i dag.

Jag väger allt oftare in förpackningens beskaffenhet när jag handlar. Kommer därför fortsättningsvis undvika litiumbatterier förpackade som 

de jag köpte förra veckan. Det tog mig minuter och orsakade blodspillan för att komma åt de små rackarna.

Hoppas att ni alla läser och tar till er detta. Alla utom mina döttrar som har en benägenhet att, på gränsen till otrevligt, avfärda mina 

erfarenheter från barn- och ungdomen med ironiska inpass.

För egen del är jag nöjd med att företrädare för våra två stora kedjor har starkt fokus på plastpåseproblemet.

PÅ GÅNG
Christmasworld, Frankfurt                               26-30.1 2018

Stockholm Furniture & Light Fair - Stockholmsmässan, Älvsjö                        6-10.2 2018

Light + building - Frankfurt, Tyskland                                     18-23.3 2018T
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LYS UPP JULEN! 
STAR TRADINGS PRODUKTER FÖRHÖJER JULKÄNSLAN

SWEDEN Star Trading AB www.startrading.se   FINLAND OY Noortrade AB www.noortrade.fi  
NORWAY MS Belysning AS www.ms-belysning.no   DENMARK  EL-Design ApS www.eldesign.info  
ICELAND  PFAFF pfaff@pfaff.is www.pfaff.is

232-90,232-91,232-92257-01-257-11,257-31

Finns med 
både batteri 

och trafo

402-21,402-22

861-10 457-73,457-74,457-75,457-76

700-42,700-43608-61

NYHET!
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Vår populära serie

LYSEKIL
Våra nya 

pappersstjärnor

FROZEN

MIRA
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