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Detaljhandelns verklighet

Efter en sommar som varit het i allt annat än försäljningen ut ur butik, så ligger
det nära till hands att reflektera över detaljhandelns verklighet och i synnerhet den
svenska belysningsbutikens.
Konkurrens är nyttig och viktig, det gör att man måste vara ”på tå” och vara bättre
än andra. De senaste årens branschglidning har varit en lång utmaning som bara de
starkaste klarat av. Vi kan bara se på ”Gör- det -själv” sidan och göra ett överslag på
hur många aktörer där som inte fanns för 25 år sedan men nu har breda sortiment
av belysning.
Butiker har kommit till och butiker har försvunnit under samma period, men
många har klarat sig så här långt och står nu inför nya utmaningar.
Vad som avgörande är att behålla de marginaler man på butiksnivå behöver.
Påslagen som används och som flertalet leverantörer rekommenderar har legat stilla
under väldigt lång tid. Tyvärr kan vi inte säga att det varit det samma med hyresoch lönekostnader.
En belysningsbutik behöver också relativt stora utrymmen för både visning och
lager. Höga hyror och krav från hyresvärdarna på långa öppettider slår hårt på det
enskilda företaget.
Verkligheten för detaljhandelsbutiken är att den relativt låga omsättningen tvingar
fram krav på högre marginaler än konkurrensen från andra kanaler där belysning
bara är en liten del av sortimentet. Kunskap och service kostar pengar.
Hur kan vi då i en framtid klara oss? En belysningsbutik som har utbildad personal
och håller lager på de produkter man har i sitt sortiment.
Speciellt nu när konsumenterna är på väg att ändra sina köpvanor. Hur möter vi då
de aktörer på marknaden som kanske inte har denna kostnadsbild?
Bland annat tvingas vi till att koncentrera oss på produkter som kanske inte säljs
genom alla kanaler. Vi måste kanske komplettera med så kallat egna produkter som
inte är konkurrensutsatta på samma sätt. Att vi har egna produkter ses inte alltid
positivt i leverantörsledet, vilket man kanske måste förstå. Men vi förstår också att
våra leverantörer inte enbart kan leva på belysningsfackhandeln.
Det är inte bara Ljusexperten som använder sig av alternativet egna produkter, men
jag tror att vi är undantaget som gör det för att stärka upp marginalerna, inte för att
trycka ner priserna på marknaden.
Lyckas vi med detta så har vi ökade möjligheter att i butiken också lagerföra andra
produkter. Här är kanske inte ”ensam är stark” utan man måste gå samman i en
gemenskap som bland annat Ljusexperten jobbar med - gemensam marknadsföring och gemensamma inköp.

••••••••••••••••••

VILL DU HA ETT EGET EX?

För återförsäljare se butiker på www.markslojd.com
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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.

Stefan Siljedahl
VD, Ljusexperten Sweden AB
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GROSSISTEN BLEV
DETALJIST OCH
STORSATSAR I LUND
GRÄSET KÄNDES GRÖNARE PÅ DEN ANDRA SIDAN….
Att Ulf och Camilla Persson 2010 beslöt
att inom belysningsbranschen sadla om
från att under tre år varit grossist till att bli
detaljist är inget som de ångrat. Sedan ett
knappt halvår tillbaks finns parets butik,
LundaLampan, i en imponerande stor lokal på handelsområdet Nova i utkanten av
Lund. Här omges de av i stort sett alla de på
marknaden etablerade kedjebutikerna, men
också av ett antal enskilda handlare med
spännande koncept.
Nästa år firar Ulf 30-årsjubileum i branschen. 20 år gammal kom han till på den tiden välkända skånska grossistföretaget Benab. Där kom han att arbeta i nästan 20 år
innan han tillsammans med sin fru Camilla
tog över verksamheten. Camilla arbetade då
inom sjukvården.
På den tiden var Benab en uppskattad
leverantör av inte minst exklusiva bordlampor mestadels tillverkade i Italien och Spanien, som då var ledande inom design som
tillverkning.
Hos makarna Persson växte succesivt beslutet fram att fortsättningsvis arbeta mot
konsument. Detta från en 65 kvadratmeter
stor lokal centralt i Lund.
– Roligt, men jobbigt, minns Camilla.
Lagret fanns i källaren en trappa ned och
innebar inte minst ett slitsamt logistikarbete.

Det var också knepigt att utifrån denna
plattform utveckla affärerna. De tre senaste åren stod omsättningen och stampade på

Camilla och Ulf Persson, lamphandlare på ny
plats och med nya förutsättningar.
3,5 Mkr, men man ville alltså mer. Mot den
bakgrunden började jakten på en ny lokal.
Blickarna hamnade på en sedan två år
tom lokal i ett av de flera ”skeppen” i Novaområdet. Ägarna, en amerikansk pensions6 •HE M LJ U S

stiftelse, hade turligt nog intresset riktat
mot en hyresgäst i inredningsbranschen.
Vad kunde passa bättre?
När man öppnade i nya lokalerna i slutet
av april möttes kunderna av en butikslokal
på drygt 300 kvadratmeter, som kompletteras med cirka 200 kvm lageryta i direkt
anslutning.
– Ett himmelrike för den som kånkat
lampkartonger i en trång trappa i åtta år,
berättar Camilla.
I alla delar ger den nya butiken ett imponerande intryck. Smakfull och lagom tät
exponering med flera smarta lösningar som
skapar stora möjligheter till, exempelvis, säsongsmässiga förändringar.
Den grafiska utformningen av butiksskylt och budskap inne i butiken ger ett
mycket professionellt intryck som skvallrar
som dyra reklamkonsulters insats.
– Nej, säger Camilla. Vi har tillsammans
gjort det mesta själva.
– Ja, eller rättare sagt, Camilla har utformat och jag varit med på noterna, säger Ulf
för att dämpa hustruns falska blygsamhet.
Entréskylten i signalrött, drygt hälften så
stor som förra butiken, eller på 40 kvm, gör
att knappast någon som besöker området
missar att här finns en belysningsbutik.
Mellan 600 000 och 700 000 kronor har
man, vid sidan om det egna arbetet, satsat
på att färdigställa den nya lokalen.

Ljus och rymd i LundaLampans nya lokaler.

Foto: Göran Tjäder

– Dessutom har vi fått en fantastisk uppbackning av våra leverantörer. Företagens
representanter har hjälpt oss med tips, men
inte minst praktiskt arbete, berättar Ulf. I
samma ögonblick dyker Björn Santesson
från Belid upp med verktygslåda för att finjustera den del av butiken där Belids produkter exponeras.
Leverantörsbilden är i stora drag den
samma som i förra butiken, men med tillskott som bl.a. Eglo och Markslöjd.
I tider av belysningsfackhandelns strukturella omvandling med kompletterande
e-handel och kedjegemenskap är Camillas
och Ulf Perssons satsning lika djärv som
imponerande.
– Nej, e-handel finns inte i våra tankar,
berättar Camilla. Vad gäller kedjeanslutning så har hittills ingen uppvaktat oss.
Trots att butiken i samband med HEMLJUS´ besök bara varit öppen under knappt
två ”lågsäsongsmånader” så pekar det mesta på att satsningen skall kunna ge ett ordentligt omsättningslyft.
– Vi har en målsättning att på tre års sikt
kunna tredubbla vår omsättning. Detta tack
vare att mängder av våra stamkunder från
centrum ”följt med oss” och att nya ansikten dyker upp varje dag.
Satsningen har givetvis krävt massor av
arbetstimmar och Camilla och Ulf räknar
heller inte med några lata dagar framöver

Leverantörer gav Ulf och Camilla ett rejält handtag när de byggde den nya
butiken. Här är Björn Santesson från Belid på plats för en sista finputs.
heller. Nu jobbar de ensamma sju dagar i
veckan, men till hösten kommer en medarbetare på heltid. På så sätt skall man kunna
få lite tid över till favoritsysselsättningen
vid sidan om jobbet, hundkapplöpning.
”Tävlingsstallet”, två whippethundar, finns
i en avgränsad del av lokalerna och kräver
sin dagliga träning för att jaga kapp den
fingerade hare som frestar dem när det är
dags för tävling.
Det handlar om ”hundgöra” för makarna
Persson en bra tid framöver.
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Inredare, bloggare, TV-kändis…
Hanna Wessman bakom
Watt&Vekes nya lampor

Yvig färgmix, stilhistoria
och hantverk satte prägel
på höstens Formex
MUSTIGA FÄRGER, STORA OCH SMÅ ting i salig blandning,
konsthistoriska influenser och naturnära material –
allt tycktes få plats på årets höst-Formex, som rul�lades ut i slutet av augusti. Den som vill styla om
sitt hem kan just nu glömma det nordiskt ljusa och
sparsmakade – nu är det svulstighet som gäller.
Mässans egen trendredovisning samlade under
tre rubriker handlade om rebelliska färgmixar, stort
och rent av överdimensionerat, lån från renässans,
rokoko, barock, men också mer närliggande 70-talet
förvillade säkert mer än en av de drygt 20 000 som
kom för att se mässan.
På en punkt fanns entydighet, nämligen ambitionen att lyfta fram det genuina hantverket, främst i
trä, glas och naturmaterial. Denna vilja tog sig uttryck i att man vid mässöppningen, vid sidan om
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FÖR DEN SOM SETT HANNA WESSMANS sparsmakande inredningar är formerna på hennes debut som lampformgivare
för Watt&VEKE ingen överraskning. Strama och genialt
enkla former sammanfattar de båda nya serier med hennes signum som presenterades på mässan.
Serien SPOON, vars bärande element för tanken till
just en sked, omfattar såväl tak-, som bord- och golvlampa. Kombinationen matt svart lack och mässing känns
väl vald.
Parallellt fick vi se BOX, vars namn också synes logiskt. Varianten som takspot är tänkt att ge rummets väggar liv medan ljuset från golvvarianten letar sig in i dess
mörkaste hörn.
– Det var med stor ödmjukhet och glädje jag tog mig
an detta samarbete med Watt&VEKE. Det är när ljus
samspelar med ytor, material och rum som magi uppstår,
säger Hanna Wessman som en programförklaring till sitt
nya uppdrag.
Foto: Agneta Tjäder

CORNELIA

inredningsdrottningen Abigail Ahern, som gjort entréns minst sagt innehållsrika lounge, lyfte fram två
målmedvetna hantverkare. Stefan Andersson, krukmakare, och Markus Eliasson, glasdesigner hos Målerås. De är inte bara formgivare utan i högsta grad
involverade i framställningen av sina produkter.
Och visst såg vi hos lamputställare produkter som
lätt kunde inordnas i trendfåran såsom en adventsstjärna hos PR Home och ett ”menageri” i Globens
monter.
Bland de kända aktörerna på belysningssidan fann
vi också ett par nya spännande formgivare.
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Foto: Agneta Tjäder

Mer glitter i balsalen
Tony Irvings designdebut
- ett naturligt val
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DET FINNS NOG INTE särskilt många sidor
av folkkäre TV-personlighetens Tony
Irvings person och karaktär som de flesta
svenskar inte känner till. Få personer har
på senare år exponerats i kvälls- och kändispress som just denne engelsman.
Men, det finns en sida som sannolikt
fram tills nu varit obekant, nämligen hans
vurm och känsla för design. På nyss avslutade Formex presenterade Markslöjd Tony
Irving som mannen bakom en av företagets nya produkter. En kristallkrona med
namnet Hidden Gem – dolda juveler.
För Tony Irving var detta ingalunda
hans första insats som formgivare. På
meritlistan inom det här området finns
kreerandet av ett dussintal glasögonbågar
för företaget Mad in Italy och en soffa för
Care of Homes.
Det finns två vägar att gå när en känt
namn skall figurera bakom en viss produkt och ge den extraskjuts. Den ena är
att helt enkelt ”låna ut” sitt namn och inkassera exempelvis royalty. Det andra alternativet valde Tony:
– Jag ville verkligen presentera mina
egna tankar och sätta den totala prägeln
på produkten.
I sig kan vi hitta liknande produkter,
men sannolikt ingen med lika uttalade
tankar under skapandet.
I botten ligger hans vurm för YIN
and YANG – tankar kring ytterligheter
sprungna ur kinesisk filosofi.
Vad som skiljer denna krona från andra
vi sett är möjligheten att skifta den lägst
placerade kristalldetaljen, en boll, och då
välja mellan fyra färger att kontrastera
mot lampans basprismor, klara och rökfärgade.
Alternativen, bl.a. purpur, bourgogne
och bärnsten, motiverar han välformulerat utifrån sin roll som dansare.
Tills nu har Tony Irvings och hans makes hem saknat taklampor och dominerats av levande ljus. Nu blir det ändring
på detta.
– Med Hidden Gems får vi möjlighet att
höja och förändra stämningen i vårt hem,
menar Tony Irving, som gärna vill göra
fler insatser som lampformgivare.

TRE GODA SKÄL TILL
ATT LÄNGTA EFTER JULEN
FORMEXMÄSSAN ÄR ETT UTMÄRKT forum för att
”hinna” visa de allra senaste nyheterna med
sikte på den kommande julen. Årets upplaga utgjorde inget undantag. Vi fann hos
bl. a. tre väl etablerade aktörer inom julsektorn tilltalande produkter.
Långt upp i åren är många av oss ”barnsligt” förtjusta i små lyktor med hermetiskt
tillslutna transparenta kupor, där ymniga
snöfall har fritt spelrum. Nästan undantagslöst med julmiljöer.
Något av det mest spännande vi sett på
området var Konstsmides nyhet där tomten klivit in i en engelskinspirerad röd telefonkiosk och fattat luren. Den är batteridriven och försedd med en timer på fem
timmar.
Kostsmides Emelie Johansson påstående
om att detta var en av företagets bästsäljare
på mässan betvivlar vi inte.
PR Home fortsätter att med förkärlek
arbeta med naturmaterial. Nu lade vi och
många märke till nya adventsstjärnan Anna
Star. Handgjord i naturfärgad rotting. Och
i tre väl tilltagna storlekar, diametrar 46, 68
och 82 cm.
Under mässdagarna passade företaget
också på att presentera ett kraftigt utökat
tillbehörssortiment med bl. a. Plug-in dimmer, fjärrströmbrytare, kabelvindor och
grenuttag.
Sin vana trogen visade Star Trading nytt
på området adventsljusstakar. Arrow är ett
väl valt namn på en ny pilformad ljusstake
som erbjuds i två olika former. Gemensamt för de båda är färgen, beige, de sju
ljuspunkterna och den vita kabeln. Formmässigt skiljer de sig åt. Den ena är mera
spetsig med höjden 65 och bredden 60 cm,
den andra breder ut sig på 69 cm och är 36
cm hög.

Fångade mångas blickar
– Konstsmides telefonerande tomte.

Anna Star – en ny stjärna från PR Home.
Naturmaterial i tre storlekar.

Spjutspetsdesign från Star Trading –
Arrow, 7-lågig ljusstake i beige och
med två olika former.
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Visst, både namn och design
antyder att A-Grossistens nya
taklampor har rötter i Indien.

MER FRÅN FORMEX
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BERGO LAMPSKÄRMAR GÅR VERKLIGEN mot
strömmen. Idag tillverkas nästan alla textila lampskärmar som säljs i svenska butiker utomlands. Det innebär att ett stort
antal blå-gula skärmleverantörer antingen
försvunnit eller lagt sin produktion utomlands. Fortfarande kan dock det eskilstunabaserade företaget stolt sätta märket
Made i Sweden på sina produkter. Man
tar heller inga genvägar i sin produktion.
Tillverkningen, med rötter i 40-talet, sker
på det mest arbetsintensiva sättet, d v s
med ”handrullade” kanter. En metod som
många skärmköpare uppskattar eftersom
man då inte störs av kantband i skärmarnas
över- och underkanter.
Självfallet gör denna tillverkningsmetod
produkterna dyrare, men som kompensation får köparna mestadels skärmar med
textilier från världskända tillverkare.

Från Indien har A-Grossisten hämtat
sina nya taklampor med exotiska namn från
samma källa – Chanda, Deva och Ishani för
att nämna några. Det handlar om lampor
gjorda av genombruten metall, i storlekar
från diameter 33 till 50 cm. Färgalternativen är ”järn” eller grönt med känsla av ärg.

Globen Lighting för oss in i djurriket
med två spännande nyheter.
Peter Johannesson och Hansi Bergqvist är stolta över
sina skärmar med svensk och utlänsk textiltradition.

När Unison vid ljusmässan i Älvsjö i februari presenterade sin UNI-K-serie fick
denna ett mycket gott mottagande. Färgtemperaturen på de lampor som då presenterdes var 2 200 K. Nu välkomnades en
komplettering med en högre färgtemperatur, 3 000 K. Inte minst uppskattades UNIK Tear med väl tilltaget mått, diameter 165
mm.
Lamporna är genomgående uppbyggda
med en COB-LED i anslutning till sockeln
och som lyser ned i laserskurna spår i acrylstavar.

Foto: Agneta Tjäder

Vi kände nästan djungelns hetta när vi
steg in i Globen Lightings monter och
möttes av två spännande nyheter, båda med
anknytning till det fjärran och exotiska
djurlivet.
Bordlampan Zebra är ett handmålat zebrahuvud på svart metallbas.
Marcel är namnet på en bordlampa med
lätt ”kaxig” framtoning. Den är 48 cm hög
exklusive skärm, som den kan fungera utan.
Är tillverkad av Polyresin, ett hartsbaserat
material, och erbjuds i svart eller i antik
mässingfärg.

FÖR MER INFO SE
HEMSIDAN ELLER RING
KONTORET: 0340-623505
www.eglo.com

Unison bygger ut UNI-K-programmet med
produkter med högre Kelvingrad. Här Tear
med diametern 165 mm.
Foto: Agneta Tjäder
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REKORDSOMMAREN
tömde butikernas lager

– Tack vare helt ny motorteknik har äntligen begreppet design och energieffektivitet blivit ett begrepp som vi kan stå för och
kunnat utveckla de senaste åren, fortsätter
Tomas. En takfläkt är numera en attraktiv
del av en interiör samtidigt som den fyller en synnerligen praktisk funktion, inte

minst på vintern. Alla som har en braskamin vet hur mycket värme som finns kring
själva kaminen och vi vill ju alla sprida värmen i hela rummet. Ett ytterligare plus är
att många anser dessa nytillskott är snygga
och läckra.
Konventionella bord- och golvfläktar har

hållit sina volymer bättre än takfläktarna,
inte minst beroende på arr de inte kräver
samma monteringprocess som en takvariant. Det handlar bara om att packa upp en
kartong, spara denna och när den varma säsongen är över, packa ned den igen.

på alla FLÄKTAR
VISST KOM DEN SOM DEN som en högoddsare –
supersommaren som ställde så mycket på
ända. Mestadels får en solig svensk sommardag till effekt att butikerna töms till förmån för inte minst badstränderna. Belysningsaffärerna utgör i det sammanhanget
inget undantag, snarare tvärt om.
Det paradoxala med den sommar vi njutit av/genomlidit är att den i det avseendet
kunde blivit ett undantag. Till butikerna
strömmade köpsugna kunder med en sak i
blick – köpa en fläkt.
Här är några röster från svenska belysningsbutiker:
– Vi hade en del fläktar kvar i lager. Tog
hem 12 bordsfläktar. Slurp, sa det, så var
dessa borta. Slänger mig på luren och vill
ha många fler. De två huvudleverantörerna
hade inga. En tredje kunde skicka tolv. Alltid något till alla de kundbeställningar vi
hade. Av de tolv kunde vi sälja tre! Resten
hackade när de roterade, plus andra fel –
inte bra!
– Hos oss sålde vi snabbt slut på de fläktar vi hade i lager och i mitten av juli fanns
inga att tillgå hos leverantörerna. Efter en
vecka hittade vi en ny leverantör, som vi
fick en del av. Dessa var dock sålda innan de
ens kommit till butiken. Återfyllde snabbt,
men då var behovet borta. Man hade ju
verkligen kunnat gräva guld denna sommar
på bara fläktar. Nästa år blir det skrämselreklam: ”Törs Du verkligen vara utan fläkt
i sommar”?
– Vi sålde fläktar för ca 120 000 kronor
under sommaren. Bord- och golvfläktar tog
slut i början av juli och kunde ej komplet-

teras. Samma sak med vissa modeller av
takfläktar.
– Hos oss märkte vi en markant skillnad
när fläktarna tog slut hos Clas Ohlsson och
på de stora varuhusen. Detta var runt första
veckan i juli. Tyvärr kunde vi inte komplettera då lagren var slut hos våra leverantörer.
Vi letade upp allt gammalt. Smutsiga skylt-

renhet av försäljning av fläktar. Han fick i år
uppleva att företagets begränsade lager av
i första hand bordsfläktar tömdes. Takfläktar, som fanns i större volymer, försvann de
också.
Tomas berättar att fläktförsäljningen
startade på allvar i Sverige i början av 90-talet för att ”peaka” tio år senare. Det hand-

...och Cetus som
introducerades 2017.

Visst är det skillnad – Texa Designs
Pluto från 90-talet...

PREMIÄR FÖR NY MÄSSA I GÖTEBORG

exemplar, trasiga på något läge, gamla modeller. Allt såldes! De sista var vi tvungna
att ha kvar i butiken för personal och kunder ”budades” det på och vi kunde sålt dem
för över 1 000 kronor styck.
Det var totalt hysteri och telefonen ringde oavbrutet med fläktförfrågningar under
två veckor.
Tomas van der Kogel, ägare till Texa Design AB, är en av dem som har längst erfa-
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lade då i första hand om takfläktar där utbudet till början var tämligen likartat bland
de olika aktörerna där Cottex var allra störst
leverantör på den svenska marknaden.
Takfläktarna bestod alldeles i början av
en glasglob med ljuskälla. Några år senare
blev det olika storlekar och fler belysningsalternativ. De ansågs allmänt fula, men de
fyllde en funktion, var något nytt och sålde
i stora volymer.

MED EN TÄMLIGEN BLYGSAM start, men med
ambitionen att bli ett årligt evenemang,
slår Möbelmässan i Göteborg 20 – 22 september upp sina portar. Då på Bananpiren
i Göteborgs frihamn. En eventplats som
blivit känd genom bl. a. STCC och Volvo
Ocean Race.
Under avslutningsdagen, lördagen den
22.9, kommer mässan också vara öppen för
allmänheten.
Premiärmässan har samlat 45 utställare
som skall samsas på cirka 2 500 kvadratmeter. Utöver möbler och belysning kommer olika kompletterande interiörprodukter att visas. På belysningssidan återfinns
välkända A-Grossisten, Aneta och Globen
Lighting.

– Vi har ingen ambition att kunna konkurrera med stora möbel- och ljusmässan i
Stockholm utan att vara ett i tid och plats
kompletterande alternativ, säger Anna
Weilemar, marknadsansvarig för mässan.
Arrangör är BraMässor, ett stockholmsbaserat mässföretag som främst arrangerar
branschmässor av olika slag, bl. a. i VVSbranschen.

Ray, en pendel från Globen Lighting,
kommer att visas på mässan.
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dersson vid rodret har företaget genomgått vad som närmast
kan liknas vid en revolution. Åren 2013 – 2014 rensades artikelregistret med nästan 800 artiklar, inklusive färgvarianter
o.d.
Expansionen har inte minst ställt krav på skärpt styrning.
2012 fanns en (!) dator i företaget, idag är hela affärsprocessen
datoriserad.
Samtidigt har Frida satt sig på ”pilotplats” genom att utnyttja sin option och gå in som 45-procentig delägare i bolaget. Huvudägaren är involverad i ett dussintal företag i skilda
branscher och då i varierande grad, del- eller helägare.
För Frida Alexandersson var branschen ingalunda okänd.
Hon hade som sagt en nyckelroll i Hide-a-lite, fram till 2009
ägt av hennes fader, Bo Ekström. Vid ägarskiftet drog sig Frida tillbaks för mammaroll, men passade samtidigt på att ge sig
in i underklädesbranschen.
Locktonerna från Westal var svåra att motstå, speciellt som
hon gavs möjligheten att tillbringa huvuddelen av arbetsveck-

Westal lyfter med Frida
På väg mot 100 miljoner
Foto: Agneta Tjäder

BESLUTET VAR FATTAT NÄR Frida Alexandersson
2012 kom till anrika bankerydsföretaget
Westal för att ta över vd-posten. Företagets
ägare, Simonssonsgruppen, hade då intensionen att mer målmedvetet börja bearbeta
elgrossisterna, i första hand i Sverige. Detta
för att skapa en bred säljkanal mot främst
elinstallatörerna.
Fridas uppdrag var därmed mycket klart
definierat. Bakom rekryteringen låg vetskapen om att Frida genom sin roll i företaget Hide-a-lite skapat ett finmaskigt nätverk med den målgrupp man nu siktade på
att ta en större marknadsandel hos.

Resultatet har inte låtit vänta på sig. 2013
låg Westals omsättning kring 18 Mkr. De
påföljande åren har gett en brant stigande
omsättningskurva. 2014 nådde man 27
Mkr, 2015 40 Mkr, 2016 57 Mkr för att i fjol
nå nästan 80 Mkr.
Den femårsplan som ligger fram t.o.m.
innevarande år rymmer målsättningen att
öka till 100 Mkr.
– Det kan bli tufft, menar Frida, men ligger inom möjligheternas ram.
Tillväxten kommer från den nya kundgruppen, men Westal har också lyckats behålla sin andel hos den tidigare domineran16 •HE M LJ U S

de målgruppen, elfackhandlarna. Här håller
man volymerna, inte minst tack vare ett bra
samarbete med Svenska Elkedjan.
Det ökade fokuset på elgrossisterna har
ställt krav på inte minst teknisk kunskap i
medarbetarskaran, som från 2014 fördubblats från 14 till närmare 30.
– Alla de som jobbar mot kund och därmed involveras i deras projekt skall behärska inte minst ljusberäkning, berättar Frida.
– Butiksidan är fortfarande viktig för oss.
Att synas där har stor betydelse inte minst i
byggandet av vårt varumärke.
Under resans gång med Frida Alexan-

Nu har vi ett ännu
bredare sortiment!

Nyhet!
Bänkbelysning
finns i två
längder och
färgtemperaturer
Elie Touma är en av medarbetarna i produktionen.
an i hemstaden Göteborg. På kontoret i västkustmetropolen
finns flera nyckelmedarbetare som någon gång i veckan reser
enskilt eller tillsammans till Bankeryd, knappt 15 mil bort.
När HEMLJUS för tio år sedan uppmärksammade Westal
framtonade företaget som en av de tämligen få svenska tillverkarna med inriktning på hemsidan. Företagets delvis ändrade
inriktning har dock ingalunda lyft den egna tillverkningen ut
hur huset. Tvärt om – under Fridas ledning har denna ökat
från 16 till 30 Mkr.
Övrig tillverkning sker nästan uteslutande i Kina, men med
svensk design och med blå-gula kvalitetskrav.
En handfull grossister står alltså för huvuddelen av omsättningen, men några planer att överge detaljhandeln finns inte.
Exporten är så här långt blygsam och går till de nordiska
grannländerna.
När framtiden stakas ut räknar Frida Alexandersson kallt
med att byggmarknaden kommer att kylas ned, men ser ändå
goda möjligheter till fortsatt expansion.
– Vi vill satsa på utbytesmarknaden med ledord som teknik, hållbarhet och ekonomi, menar hon. Till de planerna hör
också att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar.

Nyhet!
Stor och elegant,
150 cm i
diameter!

Se mer på startrading.se
SVERIGE Star Trading AB www.startrading.se
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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Vi sätter ljuset
på LightsOn
DET VAR AVSEVÄRD SKILLNAD på längden på de steg de
båda ägarna i vellingeföretaget LightsOn tvingades
ta när de tog klivet in i belysningsbranschen. Det
handlar om ett relativt ungt företag med en tydlig
målinriktning – ledbaserad belysning för hemmen.
Vi möter de båda ägarna Christian Tidell och Håkan Persson i den professionellt inredda utställningen kombinerad med lagerytor i skånska Vellinge.
Här finns en iver att ligga i framkant i utnyttjandet
av LED-tekniken, lika stark som insikten att det
som idag är det allra senaste på bara kort tid kan ha
placerats på historiens soptipp.
Det var med vitt skilda yrkeserfarenheter som
Christian och Håkan beslöt att tillsammans starta
en verksamhet. Att det kom att bli just belysning
torde närmast bero på att Håkan sedan länge arbetat med problematiken kring kylning av elektronikkomponenter. Han arbetade med olika belysningsföretag, främst med LED-inriktning, väl medveten
om att just kylprocessen är vital för LED-ljuskällans
funktion.
– Alla är inte medvetna att LED-lampan, liksom
sina föregångare, omges av problemet med värme,
menar Håkan. En effektiv kylning innebär inte bara
förlängd livstid för dioden utan också exempelvis
bevarandet av färgtemperaturen.
Han hade med andra ord en väl dokumenterad erfarenhet att ta med in i partnerskapet.
Christian Tidells bidrag var av annat slag – en
brinnande ”entreprenörshjärna” och ekonomisk
kunskap som kunde bidra till ett brett register av
verksamhetsinriktning.

Marianne Johansson har fått koncentrera sig på lampor.
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LightsOns sortiment erbjuder såväl funktion som dekoration.

Christian Tidell och Håkan Persson bygger LightsOn tillsammans.

Foto: Göran Tjäder

De båda herrarna möttes när de med familjer var bosatta i Bryssel. Christian sysslade då med att sälja kostymer till män på
olika nivåer i EU-hierarkin. Gemensamt
för dem alla – arbetsdräkten var kostym
varför målgruppen var tämligen bred och
köpstark.
– Jag producerade under eget varumärke
och sydde plaggen i såväl Kina som Italien
och Turkiet.
Innan Christian och Håkan var tillbaks
på svensk mark hade man fattat beslut om
att den gemensamma verksamheten skulle
byggas på LED-tekniken.
– Ett alternativ till att, som nu, erbjuda
kompletta armaturer var att handla med enbart ljuskällor, berättar Christian. Vi insåg
dock de risker som låg i den allt snabbare
tekniska utvecklingen på området. Risken
att efter ett år stå med ett ”värdelöst” lagervar uppenbar.
– Vi noterade samtidigt att intresset för
ljus i privata trädgårdar var starkt stigande,
fyller Håkan i.
Den enklaste vägen att nå marknaden,
bedömde man var ren agenturverksamhet,
men insåg samtidigt att ett eget varumärke,
låt vara med längre startsträcka, var säkrare.
Därför påbörjades arbetet med att etablera
LightsOn.
Sedan fem år tillbaks arbetar Christian
Tidell heltid i företaget. Ett par år senare

trappade Håkan Persson upp sin insats i
bolaget och båda arbetar nu heltid. Det har
också gett resultat. Från blygsamma 2,3
Mkr 2016 är prognosen för innevarande räkenskapsår nästan den femdubbla omsättningen, 10 Mkr.
Produkterna tillverkas i Kina, där man
driver ett intimt samarbete med en handfull
leverantörer. Där tillverkas dels belysningar
som utvecklats av Håkan och Christian tillsammans och dels produkter som bygger
på fabrikanternas egna ritningar. Ofta modifieras de senare i sitt elektronikinnehåll.
Sortimentet är väl strukturerat i tre segment. Det handlar om ren dekoration såsom
unika Straw, funktion som i markspoten
Luna och dessutom kombinationen dekoration och funktion såsom i Spectrum för infällning i olika material. Till detta kommer
erforderliga tillbehör såsom transformatorer, sensorer, kablar och kopplingar.
Hela sortimentet bygger på tanken att
slutförbrukaren själv skall kunna installera
produkterna och därmed undvika kostnader för elinstallatör.
Kunderna finns i större kedjor såsom
Elon och byggrelaterade K-Rauta och
Bygg-Max. De senare med sin specialavdelning Bygg-Max Garden. I Norge, exportmarknad vid sidan om Finland, Danmark,
Ukraina och Frankrike, arbetar man främst
med Lampe-huset och dess 50 butiker.
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Så här långt är exportandelen blygsam,
mindre än 10 %.
För att stötta återförsäljarledet jobbar
man med works-shops med butikspersonal som också har tillgång till en detaljerad
återförsäljarpärm. Mässor, främst Stockholm Furniture & Light Fair är ett annat
viktigt forum för att ge butikerna information.

Med stor övertygelse uttalar man uppfattningen om webbens ökande betydelse. Inte
minst styrkan i kombinationen fysisk butik
och webb.
– Det måste inte nödvändigtvis handla
om att erbjuda handel via webben, menar

Plåt, plåt , plåt – grunden för svensk
hembelysnings största tillverkare.

Genomarbetad design är ett av medlen i Niclas och Martin Herstals fortsatta strategi för Belid.

Foto: Anna Sigge

Belids ledord för framtiden passion, hängivenhet och stolthet
DET ÄR MED MYCKET VÄL formulerat mål som
varbergsföretaget Belid ger sig ut på den
seglats som innebär att man nästa år når
milstolpen som innebär ett halvsekel. Allt
tydligare markerar man målsättningen att
personal på alla nivåer i det stora kundkollektivet skall finnas med ombord. Detta
för att djupare kunna presentera historien
bakom devisen Ljuset från Varberg och vad
detta rymmer både vad gäller bakomliggande tankar och produktinnehåll. Belid Academy står löpande öppen för kundmedarbetare som vill förkovra sig inom belysning
i allmänhet och den från Belid i synnerhet.
Det är med väl planerad kurs som Martin Herstal, överhuvud i ägarfamiljen som
2008 tog över Belid, som kapten och sonen
Niclas som överstyrman går vidare mot nya
mål.

När vi besöker Belid presenteras vi en
strategi som spänner över alla de områden
som utgör möjligheter och faror ett företag
kan utsättas för. Vi hittar dock några tydligt
markerade hörnstenar:
– Företaget går från att vara styrt av produktion och produkter till att satsa på att
bli kundstyrt;
– Kunskaper, inte minst kring framtidens
teknik, inhämtade företrädesvis på de professionella affärsområden där Belid också
verkar, skall användas för att föras in i hemmets belysning;
– Minskat sortiment innebärande att
redan nu har produktgrupper som ljuskällor och tillbehör skalats bort ur utbudet
samtidigt som produktutvecklingsarbetet
inriktas på färre, men mer genomarbetade
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Niclas Herstal. En hemsida knuten till butiken bidrar till att öka trafiken till denna.
Webbhandelns expansion påskyndar utvecklingen innebärande färre kunder i butikerna. En utveckling som förstärks av att
dagens långlivade ljuskällor, i motsats till

tidigare generationer av dessa, inte driver
konsumenter till butiksbesök på samma sätt
som för bara några år sedan.
Situationen i sig, menar duon Herstal,
kan vändas från att vara ett problem till att
skapa möjligheter.
– Butikspersonalen får större chans att ge
kunden uppmärksamhet och service. Ofta
resulterar detta i att denne lämnar butiken
med en dyrare produkt än vad som varit fallet då det mera handlat om att expediera en
vara som kunden på egen hand valt.
– Vi menar att det är olönsamt att sälja en
lampa med en prislapp på under 600 – 700
kronor, säger Martin.
En gammal sanning är att ett väletablerat
varumärke breddar möjligheterna att sälja
varor med högre prislapp. Därför inriktar
Belid sig på att ta större plats i butikerna
och med exempelvis displaysystem stärka
varumärket. I utvecklingen av det projektet
ingår bl.a. att man lanserat en ny logo-type,
ofta följd av Ljuset från Varberg.
Hembelysning är – och skall förbli – en
tung bit i Belids verksamhet. Det finns två
andra ben, tillsammans lika stora som hembiten, i affärsupplägget.
Den offentliga sidan är växande, inte
minst på den expansiva hotellbranschen.

armaturer. Därigenom skall ges möjlighet
till exklusivare presentation av varje ny produkt.
Trots avlägsnandet av rena ”handelsvaror” i sortimentet har man kunnat bibehålla
omsättningsnivån.
I sitt strategiarbete har Martin och Niclas
tillsammans med nära medarbetare fokuserat inte minst utifrån uppfattningen att
webben i framtiden kommer att spela en allt
större roll.
Man ser dessutom stora möjligheter till
egen profilering genom innovativa produkter som skall skilja ut sig på marknaden.
– Vi menar att låg investeringsgrad i nya
produkter och lösningar utgör ett hot mot
vår bransch, som erbjuder ett alltför likartat
utbud, menar Martin Herstal.
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Lamporna som produceras för denna är
ofta laddade med mer teknik än de som går
till hemmen. Det kan då handla om exempelvis brandvarnarfunktion och närvarosensor.

- Närvaro på webben är absolut nödvändig
för framgång, menar Niclas Herstal ….
Produktionen i Sverige ger stora möjligheter till flexibilitet utifrån köparnas önskemål och dessutom mestadels snabbare service både vad gäller originalleverans som
komplettering. Här utgör företagets egen
skärmtillverkning en viktig hörnsten.

För att kunna fungera på detta affärsområde krävs hög teknisk kompetens, vilket
Belid löst genom bl.a. rekrytering av medarbetare från ledande komponenttillverkare.
Ett mindre känt affärsområde är det man
kallar OEM – Original Equipment Manufactoring. Här tillverkas produkter till
branschkollegor som marknadsför dem under eget varumärke.
Utifrån design- och utvecklingsavdelningens skapande hanteras inom väggarna
områden som verktygstillverkning, CNCstyrd bearbetning i olika maskiner, slipning, lackering, sömnad och montering.
Med stolthet visar Martin Herstal en ny
kantpress som snabbt förvandlar en slät
plåtdetalj till ett rektangulärt bakstycke

… även om den inte erbjuder en shop.
utan att de fyra hörnen kräver ytterligare
bearbetning. Lacken täcker de minimala
springor som uppstår.
Även om man allt starkare vill markera

DESIGNAD

MED PASSION

TILLVERKAD

MED HÄNGIVENHET

SÅLD		

MED STOLTHET

sin marknadsorientering så utgör naturligtvis 50 års erfarenhet av tillverkning ett absolut krav för fortsatt utveckling.
När familjen Herstal för 11 år sedan
köpte Belid av Fagerhults misstänkte en
och annan att den blågula diamanten skulle
”fördanskas”. Snarare har det för ägarfamiljen handlat om anamma svenska förebilder. Ända sedan Martin Herstal för ett år
sedan själv satte sig i vd-stolen har tanken
att flytta bopålarna från Odense till Varberg
förstärkts.
– Det tar bara tre och en halv timma att
köra mellan danska hemstaden och Varberg, men när jag följer allt bostadsbyggande som sker och planeras i expansiva
Varberg så tänker jag att ”här finns nog vårt
framtida hem”.
Sonen Niclas bor i Köpenhamn och umgås för närvarande inte med samma planer.
På två timmar bakom ratten når han sin
arbetsplats.
Martin uppskattar också det svenska arbetsklimatet och ser Sverige som betydligt
öppnare än hans hemland.
– Mångfalden inte minst i befolkningen

är mycket positiv, menar han och pekar inte
minst på alla de medarbetare som på 90-talet lämnade Balkan och nu utgör viktiga
spelare i Belid-laget.

Martin Herstal uppskattar det svenska arbetsklimatet och ser mångfalden som värdefull.

EN FRAMGÅNGSSAGA SOM SNART FYLLER 50 ÅR!
Det går inte att skriva om Belid och dess historia utan att lyfta
fram grundaren, Jan-Eskil Eskilsson. Han startade företaget
1969 och utvecklade detta inte minst utifrån sina produktionskunskaper. Han hade en bakgrund som plåttryckare hos Tryckta
i Markaryd, som fortfarande finns på marknaden.
1987 sålde han Belid till Fagerhults, men satt kvar i rollen som
vd. Så också i ytterligare fyra år efter det att Herstal 2007 köpte
företaget. Han är fortfarande verksam i branschen i ett familjeföretag som tillverkar belysning.
Belids omsättning uppgick 2017 till 227 Mkr. 180 personer är
anställda i bolaget. Vissa av dessa arbetar deltid varför antalet
årsanställda uppgår till 160.
Foto: Anna Sigge

23 •HEM LJU S

Attraktivt skyltläge när Pholc flyttat
DET BLEV INGEN LÅNG FLYTT när Pholc lämnade
Bankeryd för ett nybygge utmed R 40, strax
väster om Jönköping. Det handlar därmed
om en flytt inom kommunen.
I det växande industriområdet Hedenstorp har Pholc skaffat sig en frontplats
mot den livligt trafikerade riksvägen, som
numera utgör en del av den mest valda
sträckan för en resa mellan Göteborg och
Stockholm.
– Ärligt talat handlar det lite grann om
att Samuel och jag, som dagligen pendlar
från Göteborg, får lite kortare resväg, säger
Maja Norburg som tillsammans med maken
äger företaget.
Tilläggas skall att läget är strategiskt i förhållande till Jönköpings flygplats, där det
förekommer en del inrikestrafik.
Exteriört ser vi en byggnad där enkla och
rena former sannolikt tilltalar de som snabbt
passerar. Den linjen följs upp på de 1 600
kvadratmetrarna innanför väggarna. Heta
inredningsföretaget Note Design Studio har

HEMMETS BELYSNING
central för alltfler funktioner
Foto: Agneta Tjäder

inrett huset, som har en väl tilltagen takhöjd på fem meter. Mjuk minimalism och
jordiga färger är vad som möter besökaren.

Inom det nya husets väggar arbetar fem
anställda som från tid till annan kompletteras med inhyrd lagerpersonal.

Collection
released, place your
order @wattveke

tradition möter framtid
Ifö LED. Klassiska armaturer i porslin och
glas, nu med inbyggd ledmodul.
6W • 600lm • 2700/3000K • Energiklass: A+

HANNA WESSMAN
WITH
WATT & VEKE
A design collaboration - Spoon & Box
www.wattveke.se

info@wattveke.se

LÄNGE HANDLADE DET för belysningsfackhandeln om
att erbjuda armaturer och ljuskällor. Ingen har undgått märka att nu är det nya tider. Den traditionella
handeln tappar i ökande takt till e-handeln. De nu
nästan undantagslöst utrangerade ljuskällorna som
glödlampan, halogen och lågenergi har ersatts av
LED – produkter som genomgående har mycket
lång livslängd och därmed inte skapar samma frekventa trafik i butikerna.
Det är inte svårt att se den utmaning och de möjligheter traditionella handlare med ambition att finnas kvar med sin fysiska butik står inför. Styrsystem
som i rasande takt kompletteras med nya lösningar
skapar intressanta affärsmöjligheter.
I centrum för denna utveckling på hemsidan
står Signify, före detta Philips Lighting, som med
sitt Philips Hue-system erbjuder inte bara tekniska
lösningar kopplade till själva ljusfunktionen utan
också slår broar till andra aktörer med inriktning
på att underlätta och inte minst skapa säkerhet för
konsumenten. Den integrationen måste uppdateras
ofta för att upprätthålla säkerhet och fungerande
funktioner. Det är ytterst viktigt att de företag som
erbjuder smarta lösningar lovar att de fungerar följande årtionden.
Philips Hue arbetar med plattformar såsom jättarna Apple, Goggle och Amazon. Man ansvarar också
för relationerna med exempelvis säkerhetsföretag.
Hue-systemet ger primärt rika möjligheter att
styra ljuset inom och utanför hemmets väggar. Det
handlar inte bara om att ersätta den traditionella
timern, som inte minst använts för att skapa illusion
av att ett öde hem genom tända lampor är befolkat. Hue kan i det fallet enkelt programmeras att i
ett tomt hem under kortare eller längre tid simulera
det belysningsmönster detta visar när de boende är
hemma.

Kenneth Grönholmarbetar med framtidens ljuslösningar.

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00
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Säkerheten i hemmet blir allt viktigare
för de flesta. En brand kan skapa skador på
ägodelar, men inte minst psykiskt lidande.
En av ”Friends of Hue” är företaget Nest.
Härigenom kan Philips Hue kompletteras
med ett brandvarningssystem som genom
olika indikationer varnar genom att hemmets alla ljuspunkter tänds och ger ett rött
ljus. Färgen vald utifrån det faktum att rött
ljus bäst tränger igenom rök. Systemet varnar också för gas.
Ett upplyst hem har alltid ansetts vara ett
bra skydd mot objudna gäster. En inbrottstjuv vet, enligt redovisade erfarenheter, att
han har fem minuters respit när ett ljudlarm
aktiveras och att polis eller väktare normalt
sett är på plats efter tio minuter. Ett kamera- eller rörelsestyrt larm, som i steg och
efter logiskt mönster, tänder upp hemmet
är mer avskräckande.
Mobiltelefonen, som i många andra sammanhang, spelar en betydande även roll i
Philips Hue. Den ger möjligheter att exempelvis under ett restaurangbesök var helst i
världen tända lamporna i hemmet.
Inom hemmets väggar kan systemet
kopplas upp mot exempelvis köksugnen
och via en lampa på vald plats och med
hjälp av timerfunktion signalera att ”steken
är klar”.
Tillsammans med gamingföretaget Razer har Signify för Philips Hue-systemet utvecklat möjligheten att skapa olika former
av stämning vid dataspel. Det kan också
integreras med TV-apparaten via antingen
Ambilight i Philips TV eller via en Hue
Syncapp och förstärka effekten under en
filmuppspelning.
Alltfler äldre stannar i sina hem allt längre upp i åren. Nattliga toalettbesök utgör
en betydande risk för fallskador, som årligen kostar sjukvården enorma belopp. Med
Philips Hue kan den äldre med fjärrkontroll
tända upp en vald ”ljusväg” fram till toaletten. Alternativt med hjälp av Philips Hue
Motion-sensor låta tända upp ljuset.
I Norge och Finland har lyckade tester
gjorts inom äldreomsorgen där Hue gett
äldre ett bättre liv och gjort det möjligt för
dem att bo hemma längre.

Med Hue play och Hue Sync kan du förstärka din upplevelse då du ser på
TV eller spelar ett spel då systemet förstärker det du ser på skärmen eller
som är skrivet i filmens Hue-light script

Med Hue Outdoor tänds belysningen när du närmar dig hemmet eller när
du vaknar. Du kan också måla ditt hus med färg under en garden party
eller t.ex. Haloween.

Självfallet finns också en professionell version genom ett ”systersystem” till Smart City eller Smart
Buildings – Interact. Med detta kan ”stadens ljus”
kontrolleras efter behov genom Interact City-systemet. Det kan då handla om att efter en fotbollsmatch på Friends Arena öka belysningen i närliggande områden för att på så sätt minska risken för
bråk och konfrontationer.
Styrtekniken skapar också möjligheter att genom
reglering spara betydande mängder energi. Exempelvis kan sensorer i vald ljuskälla reagera inför uteblivet trafikflöde genom att dra ned motorvägens
ljus. För att sedan när ett eller flera fordon nalkas
området tända upp igen.
En annan teknologi som Signify nyligen lanserat
är LiFi, där man jämfört med WiFi i stället för radiovågor använder ljusvågor. Då med större kapacitet
än normala vågor och dessutom omöjligt att hacka.
Användbart för exempelvis polis och inom sjukvård
eller ställen med svåra förhållanden för WiFi.
Signifys konsumentförsäljning i Norden har tredubblats under de senaste tre åren.
Den nordiska konsumentmarknaden för Smart
belysning är i år värd ca 700 – 800 Mkr. Här har Philips produkter en markant dominerande ställning,
både i Norden och globalt. Främsta konkurrenten är
IKEA, som med ett enklare system tagit en del av
marknaden. Av de ytterligare aktörer som finns har
ingen satsat lika mycket på utveckling och därför
inte kommit lika långt. Signify investerar årligen ca
4 miljarder kronor i produktutveckling.
Kenneth Grönholm, marknadschef inom sektorn
Philips konsumentbelysning i Norden, arbetar intensivt för att öka belysningfackhandelns intresse
för de nya affärsmöjligheter Philips Hue ger.
Delar av handeln menar att marginalerna vid försäljning av systemet är för små.
– Visst, marginalerna kan vara lägre än på andra
produktgrupper, menar Kenneth Grönholm. Men, å
andra sidan är marginalen räknat i kronor och ören,
klart högre än vid försäljning av många andra, och
då billigare, ljusprodukter. Dessutom vet vi att konsumenter efterhand kompletterar sina Hue-system.
Det finns goda exempel på hur belysningsfackhandlare genom kunskapsinhämtning byggt upp
goda affärer med HUE-systemet. I nästa nummer
av HEMLJUS kommer vi att presentera en av dem.

Med Hue badrum får du en energi på morgonen i rätt belysning. Du kan
göra din make up i olika ljussituationer som till fest, dagsljus eller arbete.
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PÅ NYA JOBB

PÅ NYA JOBB

CHEFSROCKADER

					
EVELINA SIXTENSSON
LENA JÄRDEROS
MARIA LINDELL-KRISTENSSON
					
KUNDSERVICE/LAGER
KUNDSERVICE/LAGER
INKÖP
Expansiva PR Home har rekryterat
tre nya medarbetare för sin fortsatta
utveckling.
En av de nya är Maria KindellKristensson, som sedan mitten av
augusti är med i PR Homes inköpsteam. Maria har de senaste tio åren
varit egen företagare med egna varumärket Cottonmade. Hon har lång
och gedigen erfarenhet av sortiment
och sortimentsutveckling, som anställd eller konsult i företag som
IKEA, Hemtex, Ellos och Craft för
att nämna några.
– Det känns jättekul att få vara med
om att ta PR Home till nästa nivå, säger Maria och ser fram emot att få dra
nytta av sin passion för interiör.
Maria är med familj bosatt i Särö utanför Göteborg, men är sedan 10 år
van vid att dagspendla till Borås.
På plats hos PR Home finns också sedan augusti Evelina Sixtensson i full gång att arbeta på lagret och med kundservice. Hon kommer
närmast från färgföretaget HP Flügger och bor strax utanför Borås. Fritiden ägnas till stor del familjen och dess två barn, men hon har
också ett stort djurintresse.
En av Evelinas kollegor, som också kommit till företaget under sommaren, är Lena Järderos. Hennes förra arbetsgivare var Vindspelet
och även där arbetade hon med lager och kundtjänst. Lena bor i Fristad utanför Borås och hon har ett stort intresse för heminredning och
belysning.

Tre nyckelpersoner i hemljusbranschen återfinns i höststarten i nya roller.
Det handlar om tre välkända män med mångåriga erfarenheter av marknaden och är därför kända ansikten från mässor och butiksbesök.
LARS WAHLÉN
FÖRSÄLJNINGSCHEF SVERIGE
Lars Wahlén – Walle på de
flestas läppar – har en gedigen bakgrund i hembelysningsbranschen. När han
nu gått till tjänsten som
försäljningschef i Sverige
hos Markslöjd gör han de
med erfarenhet av såväl
fackhandels- som leverantörsledet.
Entrén i branschen i form
av chefskap på lampavdelningen hos OBS Bergvik i Karlstad, en avdelning som på sin
tid drog köpare från hela Värmland. Så småningom rekryterades han till Lamp-Gustaf, en period ägare till Ljus 1, bl. a. i
Nacka. Där tog Walle över som butikschef innan det var dags
för ledarroll i Markslöjd. Aneta lockade över Lars, där han
under åtta år fram tills nu fungerat som säljare och senare
försäljningschef. Nu är han tillbaks hos Markslöjd.
Lars Wahlén kommer dock att vara Karlstad trogen och
kommer att pendla de 35 milen till arbetsplatsen. I Värmland
finns familjen med tre barn, varav två utflugna. Hans stora
intressen är idrott och hundar.

MAGNUS NILSSON
FÖRSÄLJNINGSCHEF HEM
Det började med
sommarjobb hos legendariske lampfabrikören Uno Kristiansson på Luxus i
Vittsjö. Unge Magnus
Nilsson skötte sig uppenbarligen väl och
fick efter skolan fast
anställning i produktionen. Efter att ha
tagit körkort skickades han ut på fältet
och är fortfarande
kvar på marknadssidan. Nu som försäljningschef på hemsidan för Belid och Herstal.
Vägen dit från Luxus gick via två års arbete bakom disk i
Norge och under tre år, kring millennieskiftet, HappyLight.
2001 blev det Herstal i Sverige och nu gäller hans insats alltså
båda företagen.
Magnus är med familjen, varav tre fotbollstokiga söner, bosatt i Tviggasjö utanför Bjärnum. Vid sidan om rollen som
fotbollsfarsa är jakt ett stort intresse.

PER-ANDERS KROON
FÖRSÄLJNINGSCHEF
I mer än 30 år har Per-Anders Kroon haft en framträdande roll i hembelysningsbranschen.
Karriären inleddes 1987 på Markslöjd, först i säljarroll, senare som försäljningschef.
Efter 12 år blev det uppbrott från markföretaget då Per-Anders tog sig an rollen som försäljningschef för norska MS Belysning i Sverige. Fem år senare bar det av till Belid och
uppgiften som försäljningschef. Sedan augusti finns arbetsplatsen hos Aneta i Växjö, där
han som försäljningschef skall arbeta med den svenska och finska marknaderna.
– Det är en spännande utmaning att gå från att under många år sålt inhemska produkter till
att återigen arbeta med sortiment som tillverkats utomlands, menar Per-Anders.
Per-Anders bor tillsammans med hustru i Brämhult. De har tre utflugna barn. Så ofta som
möjligt drar de till egna huset i bohusländska pärlan, Dyrön. Då åker skepparmössan på,
fiskespöt fram och båten äntras.
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ALINDA HODZIC
KATEGORIANSVARIG – SÄLJLEDARE BELYSNING
Trots att hon är ny i rollen som ansvarig för belysning inom Elon Group AB rör hon sig
hemtamt inom företagets väggar. Alinda Hodzic har ett tioårigt förflutet i Elon/Elkedjan
som marknadskoordinator inom varugrupperna vitvaror, el och belysning. Att hon sedan
länge haft ett extra intresse för just belysning är en bra förutsättning för den nya rollen. Extra förtjusning känner hon inför taklampor, gärna väl tilltagna i storlek och med retrostuk.
Ambitionen på nya posten är glasklar.
– Vi skall bl. a. genom att bredda sortimentet skapa en tydlig marknadsposition byggd på att
alla butiker i kedjan skall erbjuda belysning, menar Alinda.
Idag jobbar i storleksordningen 240 av ca 300 butiker i den svenska delen av gruppen
med lampor. Därtill kommer ett 60-tal butiker i Norge med Euronis-profil med belysning.
Det allra mesta av fritiden ägnar Alinda åt att vara ”fotbollsmorsa”. De två sönernas
träning och matcher kräver ständiga insatser.
– Ingen uppoffring, menar Alinda. Jag älskar fotboll i allmänhet och den Manchester United
presterar i synnerhet.
En annan förändring i Elon Group är att Stefan Lebrot sedan halvårsskiftet är ny vd. Han
kom närmast från vd-posten i Smeg Nordic, men har också erfarenhet av samma befattning
i Electrolux i Sverige och Norge.
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TILL SIST

Jag har alltid haft ett speciellt förhållande till fjärrkontroller. Det sitter nog i generna. När min far gick bort och mamma på egen hand skulle
skifta mellan TV- kanalerna gjorde hon det till en början med stor vånda. Som om att den lilla apparaten i själva verket var en fjärrutlösare
till en bomb.
Mitt bristande tekniska sinne gör att jag dragit mig för att skaffa den – enkla – teknik som exempelvis skulle möjliggöra att på distans
slumpvis tända ljuset i vår vid olika tillfällen övergivna sommarstuga någon mil bort.
Erkänner att jag blev fascinerad under mötet med Signifys ”guru” Kenneth Grönholm som med sin telefon på kort eller jättelångt håll kunde
styra en mängd funktioner, främst i hemmet.
Allt har dock en baksida. Kenneth berättade om familjens frustration över att de ibland utsattes för att hemmet eller delar av detta släcktes
ned.

– Nu är far ute med kund och demonstrerar.
Efterhand har de sannolikt blivit luttrade och bara önskar att avbrottet inte blir alltför långt.
Så blev det nämligen när jag för 20 år fick en ny kompis. Han var verkligen ”datanörd” och trodde att alla andra var lika intresserade. Till
hans arbetsuppgifter hörde att utveckla system för att fjärrstyra främst värme och ventilation i offentliga lokaler – främst kommunala – runt

BOLOGNA 7532-750

METALLGRAN 3947-888

om i landet. Trots mitt måttliga intresse tvingade han mig, timman innan vi skulle ut och plöja östersjöns vågor, ta del av en demonstration
av hans färdigheter. Jag vill minnas att räddningstjänstens lokaler ”någonstans i Sverige” blev demoobjekt.
Efter ett par dar på sjön blev han uppringd från uppdragsgivare.
– Här är så ”jävla” varmt – kan du begripa varför?
Jodå, det kunde han utan att erkänna sin miss att efter demonstrationen inte återställa önskad värmenivå.
Utan att såra någon, men måste berätta vad som hände inom egna väggarna för en del år sedan. Vi skulle få installerat en TV-box. ”Ful” och
därför missprydande på sin tänkta plats intill Tv:n. En närstående – avslöjar inte vem – krävde av den alltför tillmötesgående installatören
att skräpet skulle placeras inne i det skåp Tv:n stod på.
När jag kom hem för att premiärtitta fungerade apparaten inte trots allt våldsammare tryckningar. Fjärrkontrollens vågor nådde inte genom
skåpets kärnvirke, vilket flyttade oss – minst -25 år tillbaks i tiden. Nu blev att för kanalbyte och volymjusteringar resa sig ur den bekväma
soffan, öppna skåpsluckan och ge fritt spelrum för vågorna. För inte ville vi leva med en ständigt öppen skåpdörr.
Reparatörens återbesök kostade på den tiden 600 kronor, men det var det värt.
Själv är jag inte utan skuld. När jag lämnade vårt hotell efter Formexbesök nyligen var det i sällskap med rummets TV-kontroll som jag uppenbarligen förväxlade med en telefon. Upptäckte det snabbt och kunde återvända.

Gnosjö Konstsmides historia

Och därmed undvika dyr portokostnad, som jag åtskilliga gånger under lagt på att skicka tillbaks hotellrumsnycklar.

Busschauffören Gunnar Johansson hade en klar vision och en idé – han ville bli företagare och tillverka blomställ
och trädgårdsdekorationer i smide. Det var så Gnosjö Konstsmide föddes. Året var 1942.

REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

Originalet från Konstsmide
Vi vågar faktiskt påstå att originalet till vår tids moderna elljusstake föddes på Konstsmide. Det var i början av 40-talet som den av oss första serietillverkade ljusstaken
såg dagens ljus. Företaget växte så småningom och byggde nya lokaler i centrala Gnosjö. För Gunnar Johansson stod kvalitet och design i fokus. Så är det än idag.

PÅ GÅNG
Möbelmässan Göteborg – Frihamnen Göteborg

			

20-22.9 2018

Lights in Alingsås – Alingsås
Elmässan 2018 – Kistamässan Stockholm

29.9-4.11 2018
		

Stockholm Furniture & Light Fair – Stockholmsmässan Älvsjö
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17-18.10 2018
		

5-9.2 2019

Vi är ödmjuka inför uppgiften
Den tredje generationen Johansson leder företaget idag. Vägen till dagens framgångar har dock inte alltid varit spikrak. Vi arbetar ständigt på att omsorgsfullt bygga,
stärka och vårda vårt varumärke, samtidigt som vi ska axla vår långa tradition med stor respekt för det småskaliga. Något som ibland kan kännas som ett balanstrick
på slak lina. Vi lever dock efter devisen att ödmjukhet föder framgång. Att utveckla egna unika produkter, som du inte finner överallt, är något vi ständigt jobbar med.
Det är snart tjugo år sedan Konstsmide lanserade LED-tekniken i julsortimentet, vilket vi är väldigt stolta över – därför att detta gav oss det försprång vi nu har när det
gäller energisnåla och miljöanpassade julprodukter.

För övriga produkter, nyheter samt närmaste
återförsäljare besök vår hemsida

www.konstsmide.se

