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– Hej Mia, kan du ingjuta
lite framtidstro i branschen?

Då jag tydligen tillhör den yngre skaran – vid 46 års ålder är ju detta en komplimang och sådana får man inte så ofta – och vem kan säga nej till en sådan önskan?
Så här kommer den, trots att Jante skriker ”neej”, du skall inte komma här och
sticka ut hakan.
Visst, även jag blir förbannad när vissa hemsidor säljer framför allt elmateriel till
under inköpspris. ( Hur i h-e går det till rent ut sagt? ) Jag väljer dock att blicka
framåt och tro på vår bransch. Dock ställer det krav på oss handlare. Det räcker
inte längre att bara stå bakom kassan och ta betalt.
Man kan välja att satsa på e-handel och grattis till er som lyckats, men jag vet att
man måste bli väldigt duktig på området. Jag har inte det intresset utan satsar i stället på det där vi andra har som e-handeln aldrig kan konkurrera med: Kunskap och
service. Trots mina ”unga år” var jag med när postorderhandlarna började sälja
lampor. Redan då hördes olyckskorparna kraxa om att våra dagar var räknade. Vi
överlevde den gången och kommer att göra det nu också. Varför?
Jo, belysning, liksom exempelvis möbler, vill de flesta uppleva rent fysiskt – känna
och klämma på och provsitta- ja, det senare gäller naturligtvis möbeln.
Jag föredrar att jämföra oss med en riktigt duktig mäklare på orten. Du väljer hen
tack vare ett gott rykte och betalar lite högre provision trots att du kan avsluta affären via Hemverket, som finns på nätet.
Eller den där duktiga rörmokaren, elektrikern eller plåtslagaren – visst väljer du
hellre denne på grannens rekommendation framför någon som i en skum annons
erbjuder samma jobb till halva priset. Det känns inte rätt och det som skall göras
skall göras rätt.
Jag ger några exempel på saker vi kan göra där e-handeln aldrig kan slå oss på
fingrarna:
Erbjuda hemlån och all annan form av service såsom hemkörning av varor och, om
så önskas, montering av dessa. Givetvis mot betalning.
Hålla kurser och föreläsningar om belysning för villaföreningar etc..
Min mest lyckande insats inom det området var ett föredrag jag höll för en pensionärsförening med temat ”Belysning när vi blir äldre”. Samtliga åhörare dök sedan
upp i butiken.
Här vill jag poängtera att jag är långt ifrån något proffs – jag kan lika mycket/lite
som er andra. Vad det handlar om är att komma ”förbi Jante” – du kan ju mer än
alla som lyssnar. I det fallet fick jag läsa på lite och kombinera med en intervju med
den lokala optikern.
Samarbeta med lokala mäklare och stylister, hänga upp lånelampor i den lokala
blomster- eller klädaffären. Alla känner vi någon och kan den vägen få helt gratis
marknadsföring. Helt enkelt synas och höras på ett lite annorlunda vis.
Självklart – erbjuda ljuskonsultation i hemmet eller på kontoret – givetvis mot betalning. Tro mig – vad du än föreslår så blir resultatet hundra gånger bättre än hur
de flesta rent ljusmässigt har det runt omkring sig i hemmet eller på arbetet.
Vårt jobb blir enormt mycket enklare när man sett objektet för ljussättning i alla
dess vinklar och vrår.
Jag vill avsluta med ett härligt citat av Anders Liljefors, professor i belysningslära:
Det är inte hur många lux som mäts, inte heller hur armaturen ser ut spelar roll.
Precis som en kock övar sitt smaksinne kan känslan för ljus tränas.
En synupplevelse går inte att mäta sig till utan måste komma ur ”visuell kompetens”.
Så välkommen kära höst, gubbar och gummor – nu kör vi så det ryker, framåt
och uppåt!

••••••••••••••••••

VILL DU HA ETT EGET EX?

Markslöjd

@markslojd
#markslojd

Markslöjd

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.

Maria Funde
Lamphandlare i Kungälv och Stenungsund
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Från Kina
till Sverige
Charlotte Falck
blandar gammalt och nytt
FÖR DRYGT TIO ÅR sedan uppmärksammade HEMLJUS
tre unga designers som just då spelade framträdande
roller i tre av landets ledande hembelysningsföretag.
I trion är det bara Charlotte Falck, som fortfarande
sätter avtryck i tillflödet av nya – och nygamla – produkter. Nu är Star Trading hennes uppdragsgivare.
Sedan Charlotte senast fanns i fokus i HEMLJUS
var LampGustaf arbetsgivare och en betydelsefull
aktör på marknaden. Egentligen kom Charlotte,
efter utbildning till inredningsarkitekt på HDK
1999, till branschen som designer hos Frinab. Det
handlade då om en deltidssyssla varför uppdrag för
LampGustaf var en perfekt lösning. Då hade hon
kompletterat sin utbildning med arbete som inredare på IKEA och säljare på ett köksföretag.
För LampGustaf gjorde Charlotte flera produkter
som blev storsäljare. Många minns taklampa Lovedinner, modern formgivning som kombinerade
elektriskt ljus med stearinljus. Under samma period
kom hennes originaldesign, taklampan Trassel, till.
Den relanserades av Star Trading på Formex-mässan nyligen.
SKAPADE MED KINESER
Arbetet hos LampGustaf innebar återkomande
besök i Kina och inte minst arbete på ett kontor i
Shenzhen men också på fabriker och modellverkstä6 •HE M LJ U S

Monika Mulder cyklade till sitt nya hemland Sverige och blev en aktad formgivare.

Charlotte Falck – trivs bäst i väst, som här på Hönö.
der. Alltid dock som ensam svensk och hänvisad till
att ”ta seden dit hon kommit”, inte minst vad gällde
mathållning och umgängesformer.
En omorganisation hos LampGustaf innebar att
Charlottes arbete förlades till hemmaplan.
– Då kände jag mig inte längre motiverad utan
flyttade till Hong-Kong för att stå på egna ben. Jag
startade eget 2006, berättar Charlotte som då kom
att arbeta med en handfull kinesiska uppdragsgivare
och svenska Electroline.
Från en av de kinesiska fabrikanterna kom tips till
Star Trading om Charlottes kreativa förmåga. Det
blev inledningen till ett samarbete som fortfarande
bär frukt.
– Vi har hittat en arbetsform som fungerar mycket

Foto: Jan Töve

Foto: Agneta Tjäder

väl, berättar Star Tradings vd, Christer Johansson. Charlotte bidrar med helt egna
idéer som hon utvecklar och sätter sitt
signum på. Men det handlar också om att
utveckla uppslag som kommer fram inom
våra väggar. Då kan det gälla att föreslå
modifieringar, sätta proportioner och göra
konstruktionsritningar.
– Kan vi ta fram två-tre produkter av
Charlottes originalidéer och dessutom få
hjälp med vår ”in-house-design” ser jag vårt
samarbete som optimalt, fortsätter Christer.

Klossy där Charlotte använder
traditionellt material för okonventionell form.

Vattenkannan Stockholm 2002 finns i
hundratusentals hem.
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BRA PRODUKTER LEVER LÄNGE
Utmärkande för bra produkter i ett rikligt
flöde av nya sådana är att de har lång livslängd. Till den kategorin ser vi hos Star Trading bl.a. Rosetta, en ljusstake som förenar
de fem armarna med ett generöst blommönster. Till samma avdelning räknar vi
också Tilpi som kännetecknas av ett striktare formspråk. Och, inte att förglömma,
ljusstaken Birdie, som vunnit designpris på
jättemässan Christmas World i Frankfurt.
Vi kan heller inte förbigå unika ”Svenljungastaken”, en 7-armad sådan som verkligen har sina rötter i den idoga svenljungabygden. Här förenade Charlotte Falk Star
Tradings kompetens med den som fanns
hos betydligt äldre Skandilock, en av Europas ledande tillverkare av designade fårskinnsprodukter. Just denna hantering har
200 år gamla anor i Svenljunga. Kombinationen trä och fårull känns verkligt genuin.
En gång i tiden var CF-signerade lampan
Trassel en storsäljare hos LampGustaf. Nu
har Charlotte tillsammans med teknikerna
i Svenljunga utvecklat den och anpassad
den till dagens LED-teknik. Den erbjuds
också som utomhusbelysning med IP-klass
44. Ett tämligen naturligt drag hos Star
Trading som passade på att nyintroducera
armaturen på nyligen avslutade Formexmässan.
För Charlottes egen och privata del har
hänt mycket i livet senast vi senast träffade
henne. Mötet med Erik, biomedicinare med
verksamhet i Hong Kong ledde till giftermål och nu finns också i familjen barnen
Calvin och Carla. Födda i Hong-Kong och

Se´n vi mötte Charlotte senast i HEMLJUS, nu
är hon mamma till Calvin och Carla.

Svenljungastaken – med verkliga rötter i västgötaorten.
med lika goda kunskaper i engelska som
svenska.
Nu blir det dock mest svenska eftersom
familjen flyttat sina bopålar till Saltsjöbaden
och – sommartid – bohusländska Hönö. På
båda platserna lite äldre hus som ger Charlotte fritt spelrum för sitt inredningsintresse, som hon också odlar professionellt.
Årligen blir det ett á två större heminredningsuppdrag.

PÅ VÄG VÄSTERUT?
Kanske är steget till Hönö ett på väg mot
Charlottes födelse- och favoritstad, Alingsås. Hon sticker inte under stol med en längtan dit och till det nätverk som skulle innebära ett lite lättare liv bortom storstadens
mera intensiva puls.
Inspiration för de uppdragen hämtar
Charlotte inte minst genom att på sin Apple
MacBook följa onlineauktioner som Bukowskis och Stockholms Auktionsverk.
– Där finns mycket att hämta när jag inreder hus med mer än 100 år på nacken, menar Charlotte.
Skall det handla om ett modernare stuk
så finns italienska statustillverkaren Minotti högst upp på favoritlistan. Till samma
kategori för Charlotte det runda matbordet
som Charlotte och Erik köpte till en av sina
lägenheter i Hong-Kong.
– Helt enkelt en optimal möbel där alla
som finns runt bordet kan höra och se varandra. Form och funktion i samspel – kan
en designer hitta bättre föredömen.
Mer om Charlotte:
www.charlottefalck.com

Trassel – en favorit som är tillbaks och nu också kan användas utomhus.
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HÖSTENS FORMEX
– HÄR FANNS ALLT!
DET GÅR KNAPPAST att hitta en fackmässa med
bredare koncept än denna. När Formex genomfördes på Stockholmsmässan i Älvsjö i
slutet av augusti mötte de förväntade drygt
20 000 besökarna omkring 1 000 utställare. Och dessa med de mest skilda utbud
såsom inredning och dekoration, souvenirer, presenter, skämtartiklar, leksaker och
andra barnprodukter, växter och trädgård,
nordiskt hantverk, kläder, accessoarer, pappersvaror, godis, hushållsutrustning och
hygienprodukter. Och lite till. Lägg därtill
ett ambitiöst föredragsprogam med åtta till
tio föreläsningar vardera under mässdagarna onsdag till lördag.
Här finns också upplösningen på prestigefyllda tävlingar som Formex Formidable,
Formex NOVA för relativt oetablerade
formgivare inom området nordisk design
och ”Sveriges bästa Design- och inredningsbutik, som vann av Royal Designs butik i Helsingborg.

Stockholm Furniture & Light Fairs
”Greenhouse” har sin motsvarighet på
Formex och kallas då ”Young Designers”,
där 21 unga kreatörer får visa upp sig.
I motsats till möbel- och ljusmässan i
Älvsjö genomförs Formex två gånger per
år, januari och augusti.
Under den nu avslutade expon hade ett
40-tal utställare valt att klassa sig till kategorin belysning. Bland dem Globen Lighting, vars vd Alexander Meyenberg Hall
menar:
– Jag tycker det är direkt fel av en belysningsbutik att inte ta sig hit. Mässan ligger rätt till i tiden och ljusföretagen visar
upp mängder av nya produkter. Jag har respekt för utgifterna kring en mässresa, men
många butiker ligger så till att de kan klara
ett besök med ingen eller enstaka övernattning.
Alexander gör därmed samma iakttagelse som HEMLJUS:s redaktör på mässan.

Jungle – ett passande namn på en nyhet från Globen Lighting.
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Hembelysningsbranschen lanserar nyheter i
allt högre takt och alltfler väljer att presentera en kollektion per halvår.
Just Globen Lighting visade 35 – 40 nya
produkter varav flera av typ ”multifunktion”, exempelvis en nätt vägghylla som
kombinerar ljus med ett USB-uttag.
Svenljungaförertaget passade också på att
presentera ett nytt varumärke, Just Light,
tänkt att rymma produkter i ett lägre prissegment än Globen Lightings övriga.

Enkel skönhet –
Atmosphere från PR Home.

A-GROSSISTEN AB/AG HOME & LIGHT SÖKER FÄLTSÄLJARE
Företaget befinner sig i en expansiv fas och behöver utöka sitt nuvarande säljteam.
Vi söker därför ett antal ambitiösa fältsäljare till i första hand södra Sverige, men
även mellersta och norra delen av landet. Säljarna arbetar idag som egna företagare.
Också hos Watt&Veke har man ett höstvårtänkande. I deras nyhetsflöde fastnade
vi för Patrik Karlssons stilrena Carl-Johan,
en föredömligt enkel kombination av blont
trä, ask, och opalvitt glas. Kommer i januari
i två storlekar, båda bestyckade med E14,
frostad LED.
Kommande jul kommer många hem
runt om i Europa lysas upp en ny typ av
julgrans-belysning med amberfärgade pulserande små LED-lampor. Effektfullt utan
att vara påträngande som blinkande ljus
ibland kan vara.
Star Trading fortsätter sin satsning och

stärker sin ställning på LED-lampor. I den
imponerande stora montern – 200 kvadratmeter – hittade vi spännande nyheter inom
sektorn Spiral Filament-lampor. Inte minst
då de med rökfärgat glas, Heavy Smoke i
Star Tradings vokabulär. Fanns också i en
amberfärgad version.
Bland kända varumärken inom den här
sektorn lade vi också märke till Unison.
A-Grossisten frångick inte sin tradition
att presentera produkter i de mest oväntade
former och utseenden. Eller vad sägs om
skinnsoffa som med sina armstöd bildade
en bilfront av äldre modell. ”Billyktorna”

Arbetsuppgifter:
Som fältsäljare för A-Grossisten kommer du att bearbeta företag inom möbel- och belysningshandeln samt
inrednings- och presentaff ärer. Det fi nns i dagsläget befi ntliga kunder inom respektive område och dessa
behöver förvaltas och utvecklas. I arbetsuppgifterna ligger även att skapa nya kundkontakter.

Star Trading fyller på sitt
LED-program – här med
Heavy Smoke.

Profil:
• Vi söker dig med några års säljerfarenhet.
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska. Engelska är meriterande
• Körkort B erfordras samt tillgång till egen bil.
• Ersättningen är provisionsbaserad och utgår från försäljning till befintliga och nyetablerade kunder inom området.
• Inneha F-skatt sedel
Erfarenhet av att etablera nya kundkontakter och förvalta desamma är meriterande. Likaså vana av att arbeta
med uppsökande försäljning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. God samarbetsförmåga är en grundläggande förutsätt ning
i ett mindre företag som A-Grossisten. Du bör vara utåtriktad och socialt aktiv, ha lätt för att skapa och underhålla relationer såväl med dina kunder som kollegor. Eftersom arbetet är av uppsökande karaktär måste du kunna
arbeta strukturerat och självständigt. Du är resultatfokuserad och arbetar mot uppsatt a mål. Du har ett driv utöver
det vanliga och motiveras av att göra aff ärer. Försäljningen av A-Grossistens produkter går att förena med andra
kollektioner.
Anmälan skickas senast 8 oktober 2017 via mejl: stefan@a-grossisten.se

Patrik Karlsson är mannen bakom Watt&Vekes
nya bordlampa, Carl-Johan.

Mer soffa än lampa, men ändå. Hos A-grossisten hittar vi ofta det mest spektakulära.

KARLSTAD

fullbordade konceptet till att räknas som
belysning.
För PR Home innebar mässan möjligheten för nye vd:n, Lars Bonander, att möta
företagets kunder samtidigt som man bjöd
på en mängd nya och spännande produkter.
Bland annat lade vi märke till Atmosphere,
tak- och bordlampor som bygger på en metallcirkel i guld- eller silverfärg. Bildar tillsammans med en ljuskälla centralt i ringen
en spännande enkelhet och förefaller träffa
en tydlig trend.
Helena Westland visar gärna upp Gnosjö Konstsmides nya julgransbelysning
med pulserande ljus.
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Från sjöfart till belysning

MIKAEL CASTANIUS
ny vd i Hemljus

HAN HAR SINA RÖTTER i Borås som under årtionden varit navet i den svenska belysningsnäringen. Inom en tiomilaradie med knallestaden som centrum finns och har funnits
en stor del av tillverkare och grossister vad
gäller inte minst hembelysning.
Mikael Castanius har just tillträtt VDposten i El- och belysningsbranschernas
Service AB, i dagligt tal ELOBEL AB.
Till synes ett långt steg från posten som
branschchef på Sveriges Hamnar, en organisation som består av landets alla allmänna
hamnar. Där finns bland närmare åttiotalet
anslutna företagen inte minst de kommunala bolagen. Under de tio år han ledde verksamheten handlade det att få politiker och
allmänhet att förstå sjöfartsnäringens betydelse. Och då inte minst arbeta för att de
svenska hamnarna skall kunna konkurrera
på lika villkor som de i övriga EU-länder.
– Det finns, som jag ser det, stora likheter
i mina tidigare och kommande arbetsupp-

gifter, menar Mikael Castanius. I båda fallen är miljöhänsyn en central fråga.
– Sedan handlar det i stor utsträckning
att implementera direktiv och ramar som
skapas i Bryssel, fortsätter han.
Resorna dit och komplexiteten kring alla
regelverk tillkomna i EU-högkvarteret blir
därmed inget nytt. Ej heller att han inte
omges av något större kansli, men väl ett
kluster av branschexperter med skilda kompetenser.
– När nu fokus flyttas till belysningsområdet så anar Mikael Castanius stora möjligheter.
– Jag ser inte minst de jättemöjligheter
som tack vare LED-tekniken finns inom
energi- och därmed också miljöområdet.
Så här långt upplever han sig som en
tämligen ”oupplyst” konsument inom det
nya arbetsområdet. Han deltar dock i familjens belysningsinköp och har en stark tro på
behovet av en stark fackhandel, som i jäm12 •HE M LJ U S

Foto: Casper Hedberg

förelse med de jättelika stormarknadsbutikerna bäst kan erbjuda den expertis många
konsumenter behöver.
En annan central fråga i belysningsbranschen är den som rör ”Kinaimporten”.
– I mitt förra jobb ”älskade” jag den eftersom den genererade stora volymer i de
svenska hamnarna.
Lite närmare in på livet på Mikael får
vi veta att han för ett halvår sedan ingalunda funderade på lämna sjöfarten. När
ELOBEL:s rekryterare tog kontakt såg han
det jobb de erbjöd som en riktigt spännande utmaning.
Kikar vi in i Mikaels CV finner vi där
tämligen skilda uppdrag. Tidigt en karriär
som C-politiker och sedermera partitjänsteman.
Som presschef hos Lennart Daléus – kort
tid – och sedan hos hans efterträdare, Maud

Olofsson, fick honom att se politikens egenart. Daléus kämpade med minst sagt usla opinionssiffror
när han byttes ut.
– Partiet ändrade egentligen inte ens ett kommatecken i politiken, men med Maud steg siffrorna
som raket över en natt, berättar Mikael och styrktes
inte minst i övertygelsen om vikten av att på ett riktigt sätt förpacka produkten/budskapet.
I och för sig en insikt han bär med sig i alla yrkesroller efter en karriär i ”lobby-branschen”. Där kom
hans bakgrund som fil.kand i statsvetenskap väl till
pass.
Mikael Castanius är bosatt i Sollentuna tillsammans med sambo och två barn.
Sedan unga år spelar idrotten en stor roll i hans
liv. Den egna hockeykarriären är en bra grund inte
minst i rollen som ungdomstränare inom sporten.
En del i denna utgör arbetet med utlandsfödda ungdomar som regelbundet erbjuds låna utrustning och
få istid i Husby Ishall.

detta är
ELOBEL AB
ELOBEL – El- och belysningsbranschernas Service AB – är
en samordnande organisation för fyra branschföreningar med elanknytning som gemensam nämnare.
Den består av:
Föreningen Hemljus, som omfattar 30-talet tillverkare och leverantörer till hembelysningsfackhandeln.
De främsta arbetsuppgifterna är att vara medarrangör
av Stockholm Furniture & Light Fair, ge ut tidningen HEMLJUS och bevaka och informera om regelverk på EU- och
nationell nivå.
Belysningsbranschen samlar cirka 50 företag,
tillverkare och importörer av professionell belysning.
Här finns också en sektion för ljuskällesektorn.
Elmaterialleverantörerna organiserar företag
inom elmaterialsektorn.
Batteriföreningen utgörs av importörer av hushållsbatterier.

tion se:
För mer informa
www.eglo.com
05

235
eller ring: 0340 -6
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Johan Pehrson ny
ordförande i Hemljus
VID FÖRENINGEN HEMLJUS årsmöte i Helsingborg valdes Johan Pehrson, VD/CEO i
Watt&Veke till ny ordförande. Han tar över
den post som blev vakant i samband med
att tidigare ordföranden, Thomas Olsson,
lämnade hembelysningsbranschen.
Föreningen, som omfattar ett 30-tal av
landets ledande tillverkare och leverantörer i branschen, företräder denna gentemot
myndigheter och andra organisationer, driver utbildning internt och externt samt utvecklar branschvillkoren. Hemljus är också
medarrangör i Stockholm Furniture &
Light Fair och ger ut tidningen HEMLJUS,
säger Johan Pehrson.

Han är sedan 2015 vd för Watt&Veke i
Eskilstuna, som ingår i koncernen KB18
Företagsförädling AB. Johan är jurist och
har varit ledamot av Sveriges riksdag för
Liberalerna under 17 år. Han har varit partisekreterare, gruppledare i Riksdagen och
ordförande i Justitieutskottet.
– Svensk belysning står starkt. Vi växer
och skapar många jobb i Sverige. Chanserna att öka våra företags marknadsandelar
också internationellt ser vi som goda. LEDtekniken öppnar upp för nya designlösningar med hög energieffektivitet. Här skall vi i
Sverige vara längst fram, deklarerar Johan
Pehrson.

– Det är dessa möjligheter jag vill lyfta
fram tillsammans med ambitionen att verka
för företagandet i vår bransch, avslutar Johan Pehrson.
Övriga ledamöter i styrelsen är Robert
Johansson, Star Trading, Anders Karlsson,
Markslöjd, Måns Kiaer, IFÖ Electric, Ulrika Nyberg, Frinab, Bill Hermansson AGrossisten och Pernilla Landley, Aneta.

ELSÄKERHETSVERKET SKÄRPER
KONTROLLEN AV DESIGNLAMPOR
UNDER SOMMAREN signalerade Elsäkerhetsverket, den myndighet som vakar över säkerheten hos elprodukter som säljs eller överlåts
på den svenska marknaden, att man planerade en stor granskning av designlampor.
Initiativet väckte inte minst frågor kring
hur man definierar begreppet ”designlampor”.
– Ja, någon strikt definition har vi inte,
säger Margareta Willbergh, inspektör på Elsäkerhetsverket och ansvarig för projektet.
Vi kan dock se en liten huvudgrupp med
lampor tillverkade i enstaka exemplar i Sverige. Och också en större grupp som ofta
återfinns i övre prissegmentet, ofta med europeiska tillverkare.
– Armaturer i mellanprissegmentet kommer ofta från ”volymleverantörer” och uppvisar sällan problem vad gäller säkerheten.
Det kan bero på att det här handlar om leverantörsföretag som enbart är inriktade på
just belysning, menar Margareta Willbergh.
Hon påpekar också att samma regler gäller antingen en lampa tillverkas i ett eller
100 000 exemplar om avsikten är att bjuda
ut dem på marknaden.
SEKUNDÄR PRODUKT
Inte sällan kommer lampor med lite mera
spektakulär design från företag som arbetar
inom inredningssektorn men har belysning
som en mera sekundär del av utbudet.
Elsäkerhetsverket arbetar för att en aktör
som lägger ner resurser på att en produkt
ska vara säker och uppfylla de administrativa kraven inte skall missgynnas jämfört
med en aktör som inte satsar kraft på detta.

SPA – NYHET HOS
AIRAM HÖSTEN 2017

www.airam.se

Johan Pehrson tar över ordförande posten i Föreningen Hemljus.
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kommer ut. För distributörerna, detta är
lagstiftningens ord för alla som säljer varan
vidare, handlar det om att köpa av företag
de litar på och kontrollera produkterna när
de levereras så att de uppfyller de grundläggande kraven, t.ex. märkning.
I fjol kom Elsäkerhetsverkets nya föreskrift på produktområdet, ELSÄK-FS
2016:1. Föreskriften är en implementering
till svensk lagstiftning av det nya lågspänningsdirektivet som kom 2014.
Det nya direktivet är tydligare i sina krav
på hur elektriska produkter ska vara märkta.
Elsäkerhetsverket skärper sina krav på att
elprodukter ska uppfylla dessa krav.

1 Produkten skall vara CE-märkt.
CE-märket skall vara synligt, lätt
läsbart och varaktigt.
2 Produkten skall vara märkt med
fabrikat- och typbeteckning.
3 Produkten ska ha teknisk märkning enligt standard.
4 Tillverkarens namn och postadress skall framgå på produkten.
5 Om tillverkaren är ett företag
utanför EU skall importörens namn
och postadress anges på produkten.
6 De flesta produkter skall ha en
bruksanvisning. Den ska vara på
svenska.

Margareta Willbergh ansvarig när Elsäkerhetsverket skärper kontrollen av designlampor.

ALLA BÄR ANSVAR
Margareta Willbergh påpekar att alla led på
vägen mellan tillverkaren och konsumenten har ansvar för att farliga produkter inte
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Margareta Willbergh sammanfattar märkningskraven i sex punkter:

Margareta Willbergh rekommenderar i
sammanhanget distributören – mestadels
fackhandlaren – att be att få se tillverkarens
EU-försäkran.
Elsäkerhetsverkets föreskrift, ELSÄKFS 2016:1, finns att ladda ned från Elsäkerhetsverkets hemsida, www.elsakerhetsverket.se. Föreskriften är en implementering i
svensk lagstiftning av lågspänningsdirektivet.

Malmöbutik sökte nytt läge
när kunder och kollegor försvann

EN FLYTTAR FRÅN
OCH EN TILL STADEN
DET HAR KNAPPAST UNDGÅTT någon den stundtals dramatiska strukturomvandlingen i hembelysningsfackhandeln. Butiker, som inte för så alldeles många
år sedan sågs som ledande i landet, har försvunnit.
Samtidigt har andra fått göra betydande förändringar i sina affärskoncept inte minst för att möta konsumenternas ändrade köpmönster och ofta anpassa
sina kostnader till omsättningsnivån.
Nyetableringen av renodlade lampbutiker är nästan obefintlig samtidigt som det visat sig svårt att
sälja till och med inarbetade rörelser med acceptabla
resultat. Detta, menar många, beror på bankernas

njugga inställning till att stödja småskaliga satsningar i detaljhandeln.
Under sommaren har två av landets mera kända
belysningsbutiker, båda inom LjusExperten, lyft
sina bopålar från sedan årtionden etablerade affärslägen för att hamna i sådana där kundtillströmningen är frekventare.
Det handlar om LjusExperten-butikerna i Malmö
och Hunnestad utanför Varberg. HEMLJUS har besökt dessa för att närmare få förklarade de steg man
nu tar.

Foto: Agneta Tjäder

Sida vid sida, men nu tar Emy Andersson över rodret från pappa Michael.

Nu lämnar Magnus Wettersten det gröna och vackra omgivningarna
i Hunnestad.
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LJUSEXPERTEN I MALMÖ, numera Limhamn, har
rötter som kan spåras ända tillbaks till slutet av 1920-talet. Butiken hamnade riktigt
på kartan först 1962 när den övertogs av
Bengt-Olle Andersson, en under flera decennier färgstark branschförespråkare. Vid
hans död 2003 överläts butiken till sonen,
Michael, som fortfarande är ägare även om
han överlåtit den dagliga driften till dottern
Emy.
Under namnet Elstjärnan och belägen på
Östergatan i Malmö blev butiken känd för
de flesta även om man nu bär LjusExpertens profil. Länge ägde familjen Andersson
fastigheten där den var inrymd.
Sedan i juni finns man dock i en helt annan del av kommunen, nämligen i, eller på
som malmöborna säger, Limhamn. Parallellt med att området kring Östergatan, inte
minst då Caroli city, tömdes på fackhandel
realiserades expansionsplaner i Limhamn.
När LjusExperten mjukstartade på Linnégatan under sämsta försäljningsperioden,
juni, kände såväl Michael som Emy att man
satsat rätt.
– Idag finns i malmöstadsdelen Limhamn och näraliggande Bunkeflo 45 000
invånare, men stadsplanerarnas vision är
att denna skara skall öka med 20 000 under
den kommande 10-årsperioden, berättar
Michael Andersson.
Som grannar i den nya omgivningen finns
drakar som Systembolaget, Willys, Lindex,
Elon och apotek för att nämna några.
Även om flytten inneburit minskande
ytor så hoppas familjen Andersson att man
skall kunna vända omsättningsutvecklingen. På Östergatan fanns 400 kvm fördelade
på tre plan, vilket gjorde varuhanteringen
minst sagt besvärlig. Nu disponerar man, i
ett plan, 270 kvm, varav en tredjedel är lager.
– Kunder med erfarenhet av vår förra
butik kommer sannolikt uppleva denna nya
som rymligare, tror Michael.
Emy Andersson, som nu alltså står vid
rodret, är mer eller mindre uppvuxen i affären.

Från tidiga tonår har hon sommarjobbat
där under skolåren som ändade med gymnasieutbildning med inriktning på samhälle
och företag.
Som ung mamma till två små barn står
Emy naturligtvis inför en utmaning. Att
maken är fotbollstränare på en högstadieskola några mil bort och dessutom ansvarig för en del av ungdomsverksamheten
inom Malmö FF, underlättar givetvis inte
livspusslet. Men, Emy har lättare att se möjligheter än svårigheter. Dessutom finns ju
pappa Michael på armbågs avstånd när så
behövs.
– Jag tror framför allt att det handlar om
att göra ”rätt sak i rätt tid” och det tror jag
vi gör nu, säger Emy. Jag har stora förväntningar och är helt beredd att ta ”fighten
mot nätet”. Inte minst handlar det om att
få kunderna att inse värdet av personlig service.
– Och det skall vi satsa på…
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Mer lättarbetat – på Limhamn kan LjusExperten presentera hela sitt sortiment i ett
plan.

NYA DEKORATIVA
SPIRAL FILAMENT

PÅ NYA JOBB

RATIONELLARE KONSUMENTER
TVINGAR BUTIKEN TILL STAN
MAGNUS WETTERSTEN, som äger och driver
LjusExperten i Varberg, har under många
år sett mönstret. Det affärskoncept som
från 1973 och under tre decennier var framgångsrikt fungerade efterhand allt sämre.
För 44 år sedan startade Magnus far,
Tommy, och farbror, Jan, vad som då kal�lades Lampfabriken i Hunnestad, en kvarts
bilresa från Varbergs centrum. Lokalerna,
som tidigare inrymt ett hönseri, var minst
sagt rymliga och expansionsmöjligheterna
till synes oändliga. Kunderna strömmade
till, mycket tack vare att den tidens konsumenter mer än gärna kombinerade inköpen
med en bilutflykt.
– Den konsumenten finns inte längre,
konstaterar Magnus Wettersten som därför
redan för fyra år sedan beslöt att öppna en
filial inne i Varberg. Nu i augusti tog man
steget fullt ut och flyttade hela verksamheten i Hunnestad till nära nog centrumläge i
staden. Detta innebar också att den tidigare
filialen lades ned.
– Idag är kunden mycket rationellare i sitt
tänkande. Man vill klara av inköp av olika
slag i butiker nära varandra på så kort tid
som möjligt.
Beslutet var väl grundat. I Hunnestad såg
man på senare år omsättningen stegvis dala
och till sist kunde man läsa av en dramatisk utveckling. En gång, för 20 år sedan,
omsatte man 12 Mkr. Senaste året handlade
det om den halva summan. Låt vara att man
under de framgångsrikaste åren också i viss
utsträckning sålde trädgårdsmöbler.
I Hunnestad kunde ett jättelikt utbud exponeras på ett glest och mycket tilltalande
sätt. Detta tack vare den rena butiksytan på

hela 1 400 kvm. Butiken vann uppmärksamhet över hela landet och utsågs 2002 till
Årets Ljusa Butik i Sverige.
Men, ingen kan vila på gamla lagrar och
nu har man alltså anpassat sig till dagens
krav. Lokalerna i Hunnestad har fått nya
ägare.
Den jättelika ytan i Hunnestad ersätts av
550 kvm jämte lager i den nya lokalen. Den
ligger i en handelsintensiv del i utkanten av
Varbergs centrum. Nära intill finns bl. a.
stadens största dagligvarubutik.

Nu finns LjusExperten i Varberg och Magnus
Wettersten centralt i hallandsmetropolen.
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– Vi måste naturligtvis exponera tätare
och kanske göra sortimentet lite grundare,
menar Magnus. Vi räknar dock med samma
leverantörer som tidigare.
– Personligen tror jag att man varken
kan eller behöver ha butiksytor på tusentals
kvadratmeter i vår bransch, fortsätter Magnus. Leverantörernas hemsidor är användbara i inte minst de fall kunden inte kan
hitta exakt vad den söker i butiken.
Samtidigt tror Magnus att det nu och i
framtiden är viktigt att koppla den traditionella butiken med en väl utvecklad ehandel.
– Lika viktigt är det att ha en bra kedjekoppling. Den enskilde handlaren kommer
att få en mycket svårare resa.
Självklart andas satsningen i Varberg åtskillig framtidstro.
– Det finns dock branschproblem, inte
minst blir de mer tydliga på lite sikt, siar
Magnus. Butiksinnehavare med stigande ålder och utan möjlighet till generationsväxling inom familjen eller kretsen kommer
inte att ha lätt den dag de vill lägga av.
– Detta har vi sett exempel av på flera
håll, konstaterar Magnus Wettersten. Och
fler kommer det att bli.
För egen del finns inga planer på nedtrappning utan nu är målsättningen att den
halländska delen av Ljus-Experten också
skall kunna fungera i stadsmiljö.

Foto: Jonas Arnesson

Det händer mycket på By Rydéns…
Under höstupptakten har företaget fått tre nya medarbetare med uppdrag att arbeta ut mot marknaden.

Dessa lampor har Energiklass A

AMBER

JOHANNA PERSSON
PRODUKTCHEF
Johanna Persson från Värnamo arbetar sedan några
veckor som innesäljare med
ansvar för Norrland. Hon
kommer närmast från en
kombinerad inne- och utesäljartjänst på företaget NorDan inom byggbranschen.
Hennes stora intresse finns
lämpligt inom områden som
formgivning och inredning. Som dock har konkurrens med ridning och som i många föräldrars fall, de egna barnens idrottsaktiviteter.

MARCUS KRAFT
SÄLJARE
Markus Kraft, kommer också
från närregionen, Gislaved, och
började på By Rydéns samtidigt
som Johanna, men skall verka
som resande säljare på region
Syd, dvs. Götaland. Närmast
kommer han från Bergo Flooring i Anderstorp, där han arbetade som säljare inom flera olika
affärsområden. Fritiden spenderar Marcus gärna på golf, utförsåkning, familj och vänner.

354-42

354-41

354-43

354-44

354-45

NYHET!
HEAVY SMOKE

THERESE HJALMARSSON
SÄLJARE
Trion fullbordas av Therese
Hjalmarsson, som tar hand
om fältarbetet mitt i Sverige,
alltså Svealand. Hon har en bakgrund hos välkända bilföretaget
Holmgrens i Jönköping där hon
som säljare hade produktansvar
för Hyundai. Hon har arbetat
aktivt med försäljning och försäljningsoptimering grundat på
ett stort intresse för just kundrelationer. Hennes stora passioner i livet är heminredning och resor.

Dessa lampor har Energiklass B

ALLA LJUSKÄLLOR
ÄR DIMBARA
354-62

354-61

354-63

Dimmer
compatible

SVERIGE Star Trading AB www.startrading.com
FINLAND OY Noortrade AB w w w.noor trade.fi
NORGE MS Belysning AS w w w.ms-belysning.no
DANMARK EL-Design ApS www.eldesign.info
ISLAND PFAFF www.pfaff.is
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PÅ NYA JOBB
… liksom hos PR Home
LARS BONANDER
VD
Ny vd i snabbväxande boråsföretaget är Lars Bonander, som i
bagaget tar med en lång erfarenhet från detalj- och e-handel, bl. a.
hos Clas Ohlsson, Lagerhaus och
Scandinavian Photo, där han haft
ledande befattningar. Han arbetar
aktivt i andra bolagsstyrelser och
som mentor i några bolag. Lars
bor med familjen i Borås och lägger gärna fritiden på hem, sport
– främst hockey – och inredning, där intresset för färg och form
och att snickra får utlopp. Lars Bonander går samtidigt in i rollen
som delägare i PR Home.
Robin Johansson lämnar därmed vd-skapet för att som marknadschef lägga fokus på digital kommunikation, produktutveckling, marknadsföring och utveckling av PR:s e-plattform.

ANNA STÅHL
INKÖPSCHEF
Anna Ståhl kommer till PR Home
med djup kunskap inom det textila
området, vilken kommer väl till pass
i ett företag med skärmar som en stor
produkt. Hon har ett förflutet från
exempelvis Hemtex och Cellbes. Hon
har stor kunskap inom sortiment- och
kategoristyrning. Belysning och inredning hör till intressena liksom resor
som gärna innehåller matupplevelser,
natur och kultur. Rollen som ”fotbollsmorsa” har på senare fått
konkurrens med sysslan att uppfostra en nyanskaffad hundvalp.

CLAES BYHLIN
LOGISTIK/LAGER
Lång erfarenhet i belysningsbranschen har Claes Byhlin. Den har
han skaffat hos Globen Lighting.
Som ny ansvarig för lager och logistik kommer han löpande att arbeta
med att utveckla företaget inom
dessa områden. Claes bor med sin
familj i Borås och ägnar gärna fritiden åt att vandra i skogen, renovera
bilar och brygga öl eget mikrobryggeri.

Ny vd i Belid …

Nya hos Star Trading

FREDRIK KROOK
VD
Den 1 augusti satte sig Fredrik
Krook i vd-stolen på Belid. Med
bakgrund i dagligvaruhandeln är
han väl förtrogen med att arbeta
med konsumentprodukter. Det senaste tre åren har det handlat om
djurmat hos Doggy AB i Vårgårda.
Dessförinnan arbetade han med
hygienprodukter hos SCA. I arbetslivet har det handlat om inriktning mot marknadsföring med varumärken och innovation
inom olika kategorier och på skilda geografiska områden som
huvuduppgifter.
– Jag ser en stor potential i båda de varumärken, Belid och Herstal, som vi skall utveckla med de samlade resurser vi har här i
Varberg. Fredrik Krook är gift och har två barn. Bostadsorten,
Mölndal, ligger på bekvämt pendlingsavstånd från Varberg. Dit
åker han gärna också på fritiden och då är det Kattegatts vågor
som lockar med windsurfing.

CAMILLA STERNVING
PRODUKTCHEF
Camilla Sternving har anställts som produktchef på
Star Trading för området ljuskällor. Hon har lång erfarenhet inom Product Management och marknadsföring och
kommer närmast från Staples
där hon arbetat som kategorichef för den Europeiska
marknaden. Camilla kommer
arbeta med produktutveckling med fokus på sälj/marknad
och ingå i ledningsgruppen. Star Tradings nya medarbetare
är bosatt i Borås. På fritiden går hon gärna långa promenader
med hunden och supportar familjens fotbollsintresse.

… och i A-Grossisten
STEFAN HERMANSSON
VD
Med juristutbildning som bakgrund
gör Stefan Hermansson ett lappkast genom att ta över vd-posten hos
A-grossisten. Här handlar det om ett
generationsskifte, där fader Bill tar
ett steg tillbaks. Detta innebär också
flytt från Gotland till Skåne, där han
bosätter sig med sambo och två söner. Som jurist har Stefan Hermansson arbetat en kort tid inom
domstolsväsendet, men framför allt inom Försäkringskassan och
då i rollen som enhetschef.
– Jag har visserligen, som många ungdomar i företagarfamiljer,
sommararbetat i företaget, men det handlar nu om en läroperiod
innan vi tar tag i den fortsatta utvecklingen i bolaget, säger Stefan, som hoppas att det också skall bli tid över för eget tennisspel.

ANNA PEHRSON
SORTIIMENT- OCH INKÖPSCHEF
Sedan försommaren finns Anna
Pehrson i rollen som sortiments- och
inköpschef hos Watt&Veke. Detta efter nästan 20 år med liknande uppgifter inom textil- och modebranschen.
Då handlade det inte minst om underkläder för välkända varumärken
som Twilfit och Björn Borg, där hon
arbetade med framför allt produkt- och sortimentsutveckling.
Anna bor med familjen, make och två döttrar på Värmdö. Fritiden ägnar hon gärna åt träning, resor och umgänge med familj
och goda vänner.
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EMMA LINDSTRÖM
KUNDTJÄNSTANSVARIG
Emma Lindström är anställd
som kundtjänstansvarig och
börjar mitten av september.
Emma kommer närmast från
IFM Eletronics där hon under många år arbetat som bl.a.
kundtjänstansvarig. Emma bor
i Mjöbäck och har stort intresse
av akvarellmålning och cykling.

www.wattveke.se, 08-34 23 33, info@wattveke.se

ALMIR KUNDO
SÄLJSUPPORT
Almir Kundo är anställd som
säljsupport. Kommer närmast
från ett liknande arbete i annan
bransch. Han bor i Svenljunga
och fritiden spenderas främst
med familjen. Spelar fotboll
och lägger mycket tid i trädgården och huset.

tradition möter framtid
Ifö LED. Klassiska armaturer i porslin och
glas, nu med inbyggd ledmodul.

ISABELLE BLOMBERG
SÄLJSUPPORT
Isabelle Blomberg är anställd
som säljsupport. Hon kommer
direkt från skolan där hon läst
Handels och administrationsprogrammet, med inriktning handel
och service. Hon har praktiserat
på Star Tradings marknads- och
säljavdelningen under sin utbildning. Isabelle bor i Svenljunga
och på sin fritid gillar hon att
umgås med familjen och dansa zumba. Tycker också om att
baka goda kakor och bjuda på.

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

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00
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ljusets språk

skymningens sång
och nattens skrik
I den återkommande serien ”Ljusets språk” filosoferar ljusevangelisten Svante Pettersson kring hur olika typer av belysning berättar om våra hem på olika sätt rent
visuellt. Till sin hjälp har han konstnären och 3D-visualiseraren Hakan Alkacir. Här
följer den tredje och sista delen.
LJUSETS SPRÅK – skymningens sång och nattens skrik
”Om kvällen vill jag ha en välkomnande entré i varm, inbjudande och exklusiv klang.
Och en trädgård i skön harmoni!” Typ så, ok kanske lite pretentiöst men ändå, kan det
ofta låta när random nordbo funderar över sitt önskade trädgårdsljus. Nordbon fortsätter ”Och ljus på träden, det vill jag ha!” Hur blir det då? Jag det blir väl lite olika, och så
måste det få bli för som människor tycker vi ofta olika.
Dock finns en gräns där kontrastskillnader blir väldigt hårda och tenderar till att störa
det mänskliga synsinnet varpå det i förlängningen skapar emotionellt obehag. Ofta
handlar det om intensivt okontrollerat ljus som i jämförelse med nattens mörker kan
framstå som våldsamt hårt och få seendet att krampa och skapa en typ av visuell
distorsion.
De typer av armaturer som ofta skapar just dessa hårda kontraster kan ha ett jättefint
formspråk på dagen. Vidare kan de framstå som ren skönsång på fabrikanternas produktbilder när de ofta fotograferas mot ett vackert himlavalv mitt i skymningen under
den magiska ”blå timman”. Men vad händer sedan när mörkret väl kommer? Upplevelsen blir då ofta brutal i jämförelse med mörkrets sanna visuella tystnad.

Svante Pettersson
Ljusdesigner, föreläsare och Lighting
Coordinator på Bjerking Ljusdesign.
Han har arbetat med ljus, ljusdesign
och ljusfilosofi i över 20 år. 2015 kom
ut med sin bok SEE THE LIGHT som
säljs över hela världen.

Hemmets entré är ofta dess primära och första röst utåt. Om det är
något som ska prioriteras rent ljusmässigt och hierarkiskt så tycker
jag att det är just detta ställe. Enkla rundstrålande armaturer är
vanliga i dessa sammanhang och kan ibland funka. Dock riskerar
det ofta att bli en högljudd kontrast mellan lampan och dess
bakomvarande fasad. Denna enorma nivåskillnad kan göra att
synsinnet liksom stryps och vi upplever den övriga platsen som
ganska mörk. Notera samtidigt känslan av den nästan obehagligt
tysta livlösheten som kan infinna sig då huset är helt släckt
invändigt.

När ljuskällan döljs, och det indirekta ljuset istället får tala,
kan möjligheten för ett mer avslappnat seende öppnas upp.
Ingångens olika komponenter får större möjlighet att träda
fram och förhoppningsvis bidra till en lite mer livfull känsla. Just
livfullhetskänslan förstärks ofta om husets inre röst också får vara
en del av dess utvändiga entréyta. Minsta lilla ljus inifrån kan alltså
betyda jättemycket.

Hakan Alkacir
Konstnär
Skulptur, teckning och målning.
Med passion för 3D-visualisering.

Det är då nattens skrik träder in och skär igenom våra vyer... Låt oss titta lite närmare
på några vanliga exempel.
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När rundstrålande armaturer placeras ut i trädgården (just i detta fall glober) görs det ofta för att de sprider sitt ljus
över allt och har ett tilltalande formspråk. Gårdens röst får då ofta en ganska händelsefattigt monoton klang där själva
ljusgivarna orytmiskt bryter av med stötiga tourettes-skrik. Dessutom finns det många som påstår att upp åt 70% av det
dessa armaturer säger faktiskt sticker rätt ut i världsrymden. Om någon egentligen sitter där ute och lyssnar vet vi inte än
så länge.

Jag vet att jag börjar bli tjatig. Men att bara placera ut första
bästa spotlights på gräsmattan och tron att de med lite inriktning
automatiskt kommer att lyfta fram och beskriva trädet är inte
självklart. Ofta blir betraktarens reaktion ”Kolla, de har spottar i sin
trädgård. Men va lyser dom på då? Aha, det kanske är trädet.” Då
har man alltså fått spotlightsen att berätta mer om sig själva än vad
de gör om trädet. De oavskärmade ljuskällornas intensiva ljushet
gör att vi i konstrast till dessa ofta upplever trädet som relativt
mörkt. Korta sammanfattingen lyder typ: NATTENS SKRIK!

Lite mer fokuserade spotlights med bländskydd (glöm aldrig
bländskydd!) viskar istället: ”Hej, vi finns här – men låt oss i första
hand berätta för dig om det som är väsentligt just här. Låt oss
berätta för dig om trädet”. Då får ljusgivarna kliva tillbaka och göra
det jobb de faktiskt ska. Först då brukar känslan av ljusmagi kunna
infinna sig tycker jag.

Om du är fortsatt intresserad av Svante Petterssons funderingar kring ljus så rekommenderar vi dig att hålla utkik efter någon av hans
populära föredrag som dyker upp i olika sammanhang under hösten.
Om man istället riktar ljuset mot önskade ytor och material så kommer just dessa utvalda platser agera talare. Ofta
blir resultatet en lite mjukare och mer varierad röst. Detta kan egentligen uppnås med ganska enkla medel. Exempelvis
avskärmade stolparmaturer som låter just stolpen bli en del av ljusgestaltningen. Vidare kan en ljussättning av ett
trädgårdsbord eller en häck som underifrån accentueras av en enkel men avskärmat ljusslinga, vara några sätt att låta
gårdens rumskomponenter få säga sitt.
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TILL SIST

Är just hemkommen från Älvsjö och jättemässan Formex när de här raderna skrivs. Även om det bara blev ett besök över dagen gjorde det
faktum att bara en bråkdel av mässans alla utställare visade belysning att jag fick tid över att lyssna på flera föredrag med lockande tema.
Inte minst ett under den inledande pressfrukosten, då designexperten Li Pamp, känd inte minst från TV:s Antikrundan, sökte reda ut begreppet ”Vad är – god – design”? Ingalunda den första som gett sig på denna uppgift. Hon gjorde det på ett intresseväckande sätt och gav
ASSISI 7805-202 Solar

ASSISI 7109-202 HP LED Solar

ASSISI 7806-602 Solar

ASSISI 7672-000 Solar

TREVISO 7802-000 Solar

ASSISI 7809-000 Solar

ASSISI 7808-000 Solar

sannolikt upphov till åtskilliga reflektioner hos den väl representerade pressen. Även hos mig.
Förenklat handlar det, i mina ögon, om att på ett lockande sätt kombinera begreppen form och funktion. Och naturligtvis lansera sitt alster
i material och färger som tilltalar en större grupp just då. För mig framstår det med åren allt klarare att den som i det långa loppet förmått
att i samspelet mellan just form och funktion ge det senare begreppet ett visst övertag lyckats bäst. En produkt för vardagsbruk kan vara
hur vacker som helst och av det skälet locka till köp, men fungerar den mindre väl i praktiken hamnar den rätt snart i förrådet.
Vi får heller inte glömma att numera spelar miljöhänsyn stigande roll i den kreativa processen.
Nu är det ju dock så att vissa ting skapas mest för ögats fröjd, men det är man ju som köpare från början klar över. De som lyckas utveckla
uthålliga saker av det slaget kan på sikt uppleva hur alstret i fråga senare sorteras in under begreppet konst.
Li Pamps tankar var som sagt intressanta. I motsats till en del annat man sett och läst i den vägen. Ibland ges analyserna, i mina ögon och
öron, en ”fisförnäm” vinkling som leder mina tankar till Kejsarens nya kläder.
Som moderator presenterade Li Pamp också designanknuta aktiviteter i samband med mässan, bl. .a. då Formex Formidable. Utställare
inbjöds att lämna i nya produkter att jurybedömas av utvalda experter. Av de dussintal prylar som slank igenom detta ”nålsöga”, fanns
mer än en jag inte begrep mig på eller som inte alls tilltalade mitt öga. Denna negativa åsikt styrdes inte, jag lovar, av det faktum att bland
de utvalda objekten inte fanns en enda lampa. Vår bransch får komma igen till nästa Formexmässa.
Den enda invändningen jag hade mot Li Pamps framställning var påståendet att vi konsumenter i våra preferenser – i våra val – ändras
över tiden. Inte jag. Hyllsystemet Flexi, som ritades av Bror Boije för mer än 40 år sedan, och som lika länge utgjort basen i mitt hem
kommer aldrig att bytas ut. Ej heller min favoritlampa sedan 20 år, en plafond. Den kommer att sitta kvar på flera platser hemma och på
landet, till dess att efterlevande med sämre känsla för smak – och funktion – skruvar ned den.
Min strävan till objektivitet förbjuder mig att namn fabrikanten.

Ljussätt din trädgård

REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

Solcellslampan – laddar på dagen, lyser om natten! Att inreda och skapa en stämningsfull trädgård
blir allt viktigare. Ett enkelt sätt att förlänga varma sommarkvällar, inga sladdar eller installation,
bara att placera ut.

PÅ GÅNG
Habitare (möbel- inrednings- och designmässa) Mässcentrum i Helsingfors
Lights in Alingsås				
Hong Kong International Lighting Fair

13-17.9 2017
29.9-5.11 2017

			

27-30.10 2017

Stockholm Furniture & Light Fair - Stockholmsmässan, Älvsjö

6-10.2 2018

Light + building - Frankfurt, Tyskland
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För övriga produkter, nyheter samt närmaste
återförsäljare besök vår hemsida

www.konstsmide.se

”Quality is remembered
long after the price
is forgotten„

PRIMUS - EN POPULÄR
KLASSIKER
Upplev produkter från ett traditionellt hantverk med skandinavisk kvalité och lång livslängd. Vi håller vårt Nordiska
arv högt genom ärligt och respektfullt bemötande till vår
omgivning, detta är svensk belysning tillverkad sedan 1969.
Primus är en av våra mest populära kökspendlar, som
firar 30-års jubileum i år. Produktens färg har följt de trender som varit, och har idag samlat ett brett utbud av
varianter att välja från. Primus är uppskattad för sin
flexibla funktion, justera höjden genom att dra handtaget ner mot bordet eller tryck det lätt uppåt.

Primus - 30 års jubileum | REK pris 1.389:- | Upplev Primus serien på www.belid.se

