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DIABLO är en exklusiv familj med pendel, golv-,
bord- och vägglampa i klassisk design. Pendeln är
tänkt som ett ljussmycke, där de inre detaljerika
skärmarna omsluts av ljus. Upplev de nya färger som
Duvblå, Avocadogrön, Ljusrosa och Oxidgrå.

BELID.COM

INSTAGRAM@BELIDSWEDEN

FACEBOOK.COM/BELIDAB

6

16

Sören Hallberg och Daniel Rosengren på Hallbergs Belysning
vårdar svensk textilhistoria

INNEHÅLL nr 4 - 2018

DE

SIG

PRIS

ET

N

20

5

Krönika

6-10

Kända textilier i svenska lampskärmar

11

Stormig mässpremiär

12

Inför Stockholm Light & Furniture Fair 2019

14

Belysningshandlare i samarbete
Prestigepris till Ifö Electric

15

Okunskap hos lampleverantörer
Ny europeisk databas

16-17

Lekfullt Light in Alingsås

Lekfullt skimmer i Alingsås

18

18-19 Profilen
20

Hemljus Designpris

Kanske har ni träffat henne

21-23 Snabbväxare i Växjö
24

Nytt grepp i Borås

25

På Nya Jobb
Hemljus i riksdagen

26

Till sist

2018
FÖRENINGEN HEMLJUS
Hemljus premierar god design

De växer snabbt – far och son Croona

3 •HE M LJ U S

21

LJUSSLINGA 2386-800

LJUSSTAKE 2272-210

JULDEKORATION 3436-000

JULGRANSSLINGA 1140-000

LJUSSTAKE 3546-370

LJUSSLINGA 3134-593

Sprid ljus i vintermörkret
Vi går mot mörkare tider och julen står snart för dörren. Det är hög tid att sprida ljus och skapa
stämning både hemma och i vinterträdgården. Konstsmide har laddat sortimentet med allt som kan
tänkas inför den stundande säsongen. Med ljusstakar, stjärnor, kransar, ljusslingor, julgrans- och
belysningsdekorationer finns det något för alla stilar och smaker, vare sig Du föredrar att smycka ditt
hem i traditionell, trendig eller klassisk stil.

För övriga produkter, nyheter samt närmaste
återförsäljare besök vår hemsida

www.konstsmide.se

ANSVARIG UTGIVARE

Mikael Castanius
mikael.castanius@belysningsbranschen.se

UTGIVARE

Föreningen Hemljus
Klara Norra Kyrkogata 31 Box 12653 112 93 Stockholm
Tel 08 - 566 367 00 (växel) Fax 08 - 667 34 91
info@hemljus.se www.hemljus.se

REDAKTÖR

Göran Tjäder
Tjäder & Tjäder AB Rådhusgatan 8 523 35 Ulricehamn
Mobil 0708 - 35 71 08 gorantjader@telia.com

ANNONSER HEMLJUS

Marie Långbacka
marie.langbacka@ljuskultur.se
Hemljus AB Box 126 53 112 93 Stockholm
Tel 08 - 566 36 702

GRAFISK FORM

Ove Kalén
CAWOM.design ove@cawomdesign.se

TRYCK

LH Tryck, Ulricehamn

OMSLAGSFOTO

Lena Ericsson på Berghems Väveri
som räddat svenska mönsterskatter
Omslagsfoto: Jan Töve
••••••••••••••••••

FÖRENINGEN HEMLJUS MEDLEMMAR
• A-Grossisten AB Helsingborg
• AH Belysning AB Tibro
• Airam AB Häradsbäck
• Aneta Belysning AB Växjö
• AB Belid Varberg
• Bergo Eskilstuna
• BLP-Listen Hudiksvall
• Brilliant, Gnarrenburg, Tyskland
• EGLO Sverige AB Varberg
• Frinab Fristad
• Globen AB Svenljunga
• Gnosjö Konstsmide AB Gnosjö
• Hallbergs Belysning AB Viskafors
• Herstal A/S Odense
• Ifö Electric AB Bromölla
• K-fab Sverige AB Sundsvall
• Konsthantverk AB Tyringe
• LampGustaf AB Kinna
• Ledvance AB Johanneshov
• LightsOn AB Vellinge
• Markslöjd AB Kinna
• Norlys AB Strömstad
• Norrsken Design, Gävle
• Oriva AB Bredaryd
• Pholc AB Bankeryd
• Philips Consumer Lighting Stockholm
• PR Home of Scandinavia AB Borås
• AB Rydéns Gnosjö
• Star Trading AB Svenljunga
• Texa Design AB Helsingborg
• Unison AB Häradsbäck
• Watt & Veke AB Stockholm

Ö
KR

Sällan tidigare har väl världens blickar varit så fokuserade på Kina som idag. Inte så
förvånande med tanke på att knappast något land i historien så snabbt förvandlats
från ett tämligen enkelt bondesamhälle till en ekonomisk stormakt. Som sedan mer
än ett par årtionden försett stora delar av världsmarknaden med belysning. Och där
den inhemska efterfrågan stiger i snabb takt.
Visst har det funnits, och finns, grus i detta väloljade maskineri. President Trumps
nyckfulla aktioner skapar oro här borta och finns med på agendan så gott som dagligen. Importtullar på kanske 25% hämmar naturligtvis utvecklingen och tvingar
både amerikanare och kineser att ompröva handels- och produktionsstrategier.
Idag finns en ekonomisk potential att söka nya marknader, men också till att
överväga flytt av produktionen till andra – och billigare – länder i regionen. I det
sammanhanget spekuleras bl. a. kring Vietnam.
Jag är övertygad om vikten av att man nu i Kina med hänsyn till rådande omständigheter snabbt positionerar sig.
Resan från att ha varit ett land som under tämligen enkla förhållanden tillverkat
billiga produkter till en tekniskt väl utvecklad industristat på olika områden har gått
snabbt. Idag, menar jag, kan inget annat land i världen mäta sig med de enorma
industriområden som byggts upp. I dessa finns kluster av tillverkare av belysningsrelaterade komponenter. Här finns spetsprodukter inom alla sektorer som lamptillverkning kräver. Allt från enkla plåtlamphuvuden till mer avancerad elektronik.
Det handlar inte då enbart om själva armaturen och dess innehåll utan också olika
former av LED-ljuskällor.
Dynamiken i Kina driver givetvis också kostnadsläget. Detta inte enbart beroende
på att de rena lönerna stiger. Alltfler lagstadgade uppförandekoder tvingar fram
satsningar på pensioner och försäkringar. Ökande miljökrav bidrar självklart också
till prisuppgång.
Givetvis kräver den snabba utvecklingen sina offer. Mindre företag ser inga möjligheter att leva upp till de ökande kraven och samtidigt producera med lönsamhet.
Kinesen i gemen har naturligtvis haft glädje av utvecklingen och kunnat höja sin
levnadsstandard. För att hänga med i den allmänna standardutvecklingen gäller
dock fortfarande hårt arbete och stigande prestationer.
Precis som det en gång var i Sverige så är bilen här en eftersträvansvärd statussymbol. Liksom ett attraktivt hem. Allt oftare kompletteras den enda stora lampa
som normalt finns i ett kinesiskt rum med en eller flera dekorativa lampor, som
kan köpas i flashiga belysningsbutiker. Dessa är dock idag förhållandevis få.
Efter snart 25 års arbete på den kinesiska marknaden ställer jag naturligtvis mig
frågan hur uthållig belysningsindustrin är här. Med de tekniska trumkort man idag
har på hand så ser jag knappast slutet på denna dominans. Även om kunder runt
om i världen normalt är snabbflyktiga. Sett till exempelvis europeiska företag som
vårt finns inga stora investeringar gjorda i landet. Ett inköpskontor kan utan stora
svårigheter flyttas till ett eller flera andra länder med gynnsammare villkor.
Det har alltid varit och är spelets regler. Både i Kina och annorstädes.

••••••••••••••••••

Jörgen Nilsson
Inköpschef Markslöjd
placerad i Kina

VILL DU HA ETT EGET EX?

VILL DU HA ETT EGET EXEMPLAR AV HEMLJUS? 		
ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM BORDE HA TIDNINGEN
MEN SOM SAKNAR DEN? HÖR I SÅ FALL AV DIG TILL
FÖRENINGEN HEMLJUS OCH LÄMNA NAMN OCH ADRESS.
RING PÅ 08-566 367 00 ELLER MAILA TILL INFO@HEMLJUS.SE
PRENUMERATIONEN ÄR KOSTNADSFRI.
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President Trumps nyckfullhet
kastar skuggor över Kina
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ANRIKA TEXTILTRYCK
BEHÅLLA SKÄRMPROD

Det var så det började – handarbetande hemmafruar en gång stöttepelare hos Ture Hallbergs lampskärmar.
NÄR BETYDANDE DELAR av arbetsintensiv produktion,
inte minst inom textil- och konfektionsområdet,
försvann utomlands innebar detta att också stora delar av den inhemska lampskärmstillverkningen gick
samma väg. Inte så att tillverkarna startade egna bolag med egen tillverkning utomlands utan snarare så
att man skaffade utländska underleverantörer.
I början handlade det inte minst om Polen med
låg arbetskraftskostnad men också i transportekonomisk närhet. Efterhand har dock tillverkningen
av lampskärmar som säljs på den svenska marknaden följt strömmen. Kina har också på det här områ-

6 •HE M LJ U S

det blivit en ledande leverantör och inte minst tagit
över sektorn med billiga lampskärmar.
Utvecklingen har dock inte hindrat att ambitiösa
inhemska tillverkare hängt sig kvar.
Då har medel som att satsa på rationellare och
mindre kostnadskrävande produktionsmetoder eller
arbeta med exklusiva textilier, ibland i kombination,
varit gångbara.
HEMLJUS har besökt några aktörer som satsat
på kända svenska tryckta textilier, men också Berghems Väveri som sitter på en omfattande mönsterskatt.

EN VÄG ATT
DUKTION I SVERIGE
Tyger med anor, från vänster
Stig Lindbergs Melodi från Ljungberg
Morfars Trädgård av Cecilia Hall från Jobs Handtryck
Särö signerad Joy Zanden för Joy Zanden AB

Mönsterskatt hamnade hos överlevare i Västergötland
UNDER DEN SVENSKA textilindustrins storhetstid dunkade tusentals vävstolar runt om i
landet, inte minst i Sjuhäradsbygden i Västergötland. Nu har de flesta tystnat, men
inte i lilla orten Berghem i Marks kommun.
Där väver, sedan snart 70 år, Berghems Väveri kvalitetstyger för i första hand möbler
till hem och offentlig miljö. Och sedan tre
år har man ett trumfkort genom förvärvet
av varumärket och också mönsterskatten
hos Ljungbergs. Ett textiltryckeri som från
starten 1948 fram till dess ”död” 2015 genom formgivare som Astrid Sampe, Viola
Gråsten, Sven Markelius och Stig Lindberg
kom att göra svenskt textiltryck berömt
över stora delar av världen.
Formgivarna var naturligtvis viktiga,
men svenskt textiltryck skulle aldrig blivit
vad det blev utan Erik Ljungbergs stora för-

måga att omsätta deras former genom sin
hantverksskicklighet.
På den tiden man tryckte textil hos Ljungbergs, beläget i Floda utanför Göteborg,
fanns Svenskt Tenn och NK på kundlistan.
Även om man inte trycker i Berghem så
tillverkar man i bomull och lin grundväven till de tryck som görs i samarbete med
tryckerier i Danmark, England och Sverige.
Berghems Väveri omsätter kring 10 Mkr
och sysselsätter idag sex personer. Tre av
dessa ingår i andra generationens ägarfamilj
Ericsson, makarna Lennart och Lena Ericsson samt dottern Anna-Karin Ericsson.
Hos Berghems Väveri, med ledstjärnor
som miljöhänsyn och hög kvalité, ser man
med glädje på det täta samarbetet med Hallbergs Belysning i Viskafors, en knapp halvtimmas bilresa bort.
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Foto: Jan Töve

Bland alla tygrullarna i Berghem,
Citrus Limon av Maria Åström.

SVENSK TEXTILHISTORIA FÅR
HALLBERGS BELYSNING ATT LYFTA
DET ÄR INTE SÅ MÄRKLIGT att Sveriges största
tillverkare av lampskärmar ligger mitt i
”Tygriket”. I Viskafors, en dryg mil utanför
Borås, finns Hallbergs Belysning, från början Ture Hallbergs Lampskärmar.

Innan stora delar av den svenska lampskärmsproduktionen försvann utomlands
fanns en stor mängd tillverkare, stora och
små. Under senare delen av 1900-talet var
Hallbergs i Viskafors en av Nordeuropas

största skärmtillverkare. Huvudkunden
var KF i de nordiska länderna. En då betydande aktör inom heminredningssektorn.
Rollen som underleverantör till en IKEAleverantör gav också stora volymer.
Som i många industriers historia har den
tillkommit mera av en slump. Ture Hallberg
arbetade under 40-talet på Rydboholmsbolaget som textiltryckare. För det egna
hemmet tillverkade han en lampskärm,
som följdes av flera. Han såg och insåg att
lampskärmar hade avsättning och startade
vid sidan om sin fasta anställning en tillverkning baserad på hemarbetande damer.
Det hela rullade på och efter att ha huserat
i hyrda fastigheter kunde man 1971 bygga
en fabriksfastighet. Efter flera tillbyggnader
disponerar företaget idag 5 500 kvm, där 16
personer arbetar.
Hallbergs är fortfarande i dag Sveriges
ledande skärmtillverkare och visar en god
omsättningsutveckling. Nu är skärmsortimentet kompletterat med ett starkt utbud av
inte minst lampfötter. Denna strukturella
förändring ligger bakom det faktum att företagsnamnet ändrats från Ture Hallbergs
Lampskärmar till Hallbergs Belysning.
Med ”knalleanda” och väl genomtänkt
strategi i ådrorna leder andra generationen
Hallberg företaget framåt. VD är Tures son,
Sören Hallberg vars fru, Susanne, sköter
ekonomin. Sörens syster, Maj-Lis Rosengren, som gick bort 2017 arbetade under
flera årtionden tillsammans med sin man
Foto: Jan Töve

Daniel Rosengren och Sören Hallberg, andra och tredje generationen i Hallbergs Belysning.
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En klassiker i Hallbergs kollektion
- Stig Lindbergs Melodi.

Foto: Jan Töve

Percy i företaget. Nu är deras son Daniel
Rosengren, marknadschef.
I en marknad i förändring gäller att hitta
nya vägar. Ture Hallberg var en klurig man
och inom husets väggar tog han fram en
metod att sammanfoga lampskärmsmaterial med textil i hela rullar. Det blev grunden
till att på ett rationellt sätt kunna producera
lampskärmar i stora volymer och därmed
till attraktiva priser.
När tillverkningen av skärmar av baskaraktär efterhand flyttades utomlands valde
man i företaget att satsa på skärmar i exklusivare textilier och med kända formgivarnamn bakom.
– Det handlar då inte sällan om textilier
som i butik kostar 1 500 kronor per meter,
berättar Sören Hallberg. Jämfört med en
textil till ”normalt” pris blir prisgenomslaget markant. Den exklusiva skärmen kan bli
tre á fyra gånger så dyr.
Det har dock visat sig att en växande skara konsumenter gärna gräver extra i plånboken för att få en skärm med en textil med
karaktär och rötter i den svenska textilhistorien. En av de absoluta favoriterna är Stig
Lindbergs vackra alster, Melodi.
Denna och många andra anrika mönster
har Hallbergs fått tillgång till genom samarbete med närbelägna Berghems Väveri.
– Jag tror bara vi sett början på detta intresse för svensk textil och kvalité som vi
med stolthet kan etikettera med en svensk
flagga, menar Daniel Rosengren.

Vid sidan om svenska lamp- och inredningsbutiker säljer Hallbergs sina produkter
till butiker i Norge och Finland. En annan
målgrupp är hotell- och restaurangsidan. På
båda dessa sektorer säljer man också företagets sydda skärmar.
I Viskafors ser man stora möjligheter
att också i fortsättningen med framgång
tillverka lampskärmar i Sverige. Omsättningsutvecklingen, en ökning på nästan

20 % mellan 2015 och fjolåret motsäger
inte detta. I fjol nådde Hallbergs 32 Mkr
varav hälften producerades inom de egna
väggarna.

Foto: Jan Töve

Izabela Zielinska hos Hallbergs Belysning stansar ut en ny skärmyta.
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HANDARBETE I HÖGSÄTET
HOS BERGO I ESKILSTUNA finns en lång tradition att tillverka lampskärmar. I större eller
mindre skala. En gång i tiden var företaget
en verklig volymtillverkare med några av
landets då ledande varuhuskedjor som kunder.
Idag finns masstillverkning av skärmar
med något undantag utanför landets gränser, men det har inte hindrat eskilstunaföretaget att gå vidare. Man har valt bort priset
som konkurrensmedel och satsar i stället på
att prioritera ett intressant urval av exklusiva textilier, men också en tillverkningsmetod som blir allt ovanligare.
Bergo var tidiga med att lyfta fram exklusiva svenska textilier i sina skärmar. När företaget på mässan 2010 presenterade skärmar i textilier formgivna av kända namn
som Stig Lindberg, Gocken Jobs, Olle Bonnier och Sven Markelius var succén given.
Det innebar att man därmed placerade
sina produkter i ett högre prissegment.
Ett faktum som förstärks av den produktionsmetod man använder. Den var mycket

Rent handarbete hos Bergo Lampskärmar.
vanlig bakåt i tiden, innan Sverige blev ett
höglöneland vars industri på olika områden
blev extra motiverad att rationalisera tillverkningsprocessen. När det gäller högrationell skärmtillverkning handlar det inte
minst om att laminera hela rullar med tyg,
d v s mellan valsar sammanfoga skärmun-

derlaget med den valda textilen. Skärmens
lodräta skarv sys eller klistras samtidigt
som under- och överringar sys fast med ett
kantband.
Idag tillverkas den absolut övervägande
delen av skärmar som säljs på detta sätt.
Dock inte de som kommer från Bergo. Där
väljer man att sy skärmsömmen medan textilen som fästes mot skärmarnas över- och
underring klistras. Ett tidsödande handarbete som gör att man inte behöver använda
kantband.
De utländska inslagen i Bergo textilurval
har idag ökat, inte minst beroende på att
mönsterskatten hos tidigare viktiga partnern i Sverige, Ljungbergs Textiltryck, efter
olika vändor, bytt upphovsrättsägare och
därmed inte längre är tillgängliga.
Svenska Jobs handtryck är fortfarande
ett trumfkort hos Bergo, som bland utländska tygtillverkare kan erbjuda bl.a. GP & J
Baker, Morris & Co, Mulberry Home och
Sandersson.

Joy Zanden hann se en dröm gå i uppfyllelse
I DEN STRIDA STRÖMMEN av lampskärmar som
varje dag lämnar PR Home i Borås finns
en växande del som präglas av gammal,
men ändå ung, svensk textilhistoria. Idag
representeras den delen av olika skärmmodeller klädda i textilen Särö, som erbjuds i
tre olika färgställningar. På nyåret får den
sällskap av mönstret Linnéa.
Två textilier med det gemensamma att de
designats av Joy Zandén, som 94 år gammal, året före sin bortgång 2017, fick se sin
dröm gå i uppfyllelse.
Historien börjar redan tidigt 50-tal då Joy
efter studier på Slöjdföreningen i Göteborg
och på Beckmans designhögskola i Stockholm började arbeta som formgivare. De
mönster hon skapade fick gott mottagande
i såväl Sverige som i USA, dit hennes visioner förde henne.
Några mönster blev dock aldrig sålda.
Besviken återvände hon till Sverige och
gömde sina mönsterrullar i en mörk källare.
Där blev de liggande i nästan 50 år innan

dottern, Jessica Zanden, framgångsrik skådespelerska, tog fram dem i ljuset. Och inte
bara det. Hon såg till att det blev såväl tapeter som textilier och grunden till ett företag, Joy Zanden AB.
Tidlöshet, mjuka former och milda pasteller är signum för Joy Zandens formgivning.
Produktionsstarten för ett par år sedan
fick Joy uppleva och konstaterade lakoniskt:
– Det är aldrig för sent …
Bland medarbetarna i PR Home finns
Anna Ståhl och Maria Lindell Kristensson,
som båda under hela sina yrkesliv arbetat
med textil, brinner för att utveckla inte
minst den del av kollektionen som lyfter
fram Joy Zandens kreativitet. Vi lär därför
få se mera framöver.
Drygt 300 000 skärmar produceras varje
år i PR Homes fabrik i Polen.
Jessica Zanden förverkligar sin mors dröm.
Mer om Joy Zanden: www.joyzanden.se
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Foto: Agneta Tjäder

Trots Knuds sabotage
– Göteborgsmässa kommer igen

Original
IDUSTRIAL VINTAGE™

ALL VÅR BÖRJAN BLIVER SVÅR.
I slutet av september presenterades för första gången Möbelmässan i Göteborg.
Vädrets makter, i form av höstens ”stormvärsting”, Knud,
gjorde mässlokalerna i form av fyra paviljonger på Bananpiren i Göteborg allt annat än lockande. Speciellt som man fick
promenera mellan dessa.
Det hindrade dock inte att det under de två fackdagarna
kom 700 besökare för att kolla hos de 45 utställarna, varav
tre belysningsföretag. Allmänhetens dag drog 600 besökare.
– Det finns en del att putsa på vad gäller det här mässkonceptet, men vi kan mycket väl tänka oss att ställa upp
också nästa år, säger Per-Anders Kroon, försäljningschef hos
Aneta.

354-31, 543-32, 354-34,354-35, 297-91, 294-91, 294-92

Var kreativ med
våra extra stora
Vintage ljuskällor
Premiärmässa i Göteborg i kompakt format.
– Vi fick ett halvdussin nya kunder, kanske mest beroende
på att vi tills nu varit lite dåliga på att bearbeta möbelhandeln.
– Vi ser evenemanget som ett komplement till, både vad
gäller tid som plats, men den kommer inte att kunna ersätta
mässan i Stockholm.
Alexander Meyenberg Hall, vd i Globen Lighting, tycker
Göteborg är en bra mässtad. I den här tappningen med ”mysig” inramning utan känsla av gigantiska salar.
– Om vi skall komma tillbaks nästa år vet jag inte just nu.
Vi skall lite längre fram ta ställning till vår mässtrategi för
hela 2019.
Trion av lamputställare fullbordas av A-Grossisten. Bill
Hermansson konstaterar:
– Vi är positiva efter premiären. Vi ”fick liv" i en del gamla
kunder vilket kan ge bra utdelning på lite sikt. Vi kommer
tillbaks 2019.
– Välkomna åter, säger BraMässors vd, Björn Delin, och
bekräftar därmed att man tänker komma tillbaks till Göteborg i september nästa år. Var är dock oklart i nuläget? Vi
håller på att utvärdera alternativa lokaler, avslutar han.

354-33, 29
7-91

Passar perfekt
i flera av
våra lamphållare

Se hela vårt sortiment och lägg
din order enkelt 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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Ändrad branschstruktur
delar lamputställarna
DET ÄR INGEN ALLDELES LÄTT uppgift att lägga
det pussel som i början av februari blir
Stockholm Furniture & Light Fair 2019.
Den strukturella förändring som hembelysningsbranschen genomgått och genomgår
innebär en svårighet att samla dess aktörer i
nära anslutning till varandra.
Mässans projektchef, Cecilia Nyberg, har
därför en rad av önskemål att ta ställning
till. Antalet belysningsföretag, som tidigare
enbart arbetat mot hemsidan, vill nu pröva
sina vingar i området Contract & Home i
C-hallen eller bland A-hallens mera renodlade off-inriktade företag. C-hallen förblir
hemvist för de företag, som främst erbjuder
hemarmatur.
Sett ur besökarnas synpunkt är det naturligtvis mest rationellt att inom en homogen
yta kunna möta alla med belysningsutbud.
Den typen av disposition måste dock ses
som ett minne blott.
Hur som helst, det är i C-hallen besökarna kommer att möta huvuddelen av utställare som inriktar sig på belysning för hem.
Här, och i A-hallen, kommer landets alla
intressanta företag att återfinnas även om
mässledningen i dagsläget väntar på ytterligare någon anmälan.
C-hallen inrättas nu så att den enkelt uttryckt kan indelas i fyra delar. I den första
möter besökaren företag under rubriken
Contract & Home mix. Här återfinns utställare med ambitioner att sälja till såväl
hem som offentlig miljö.
I den andra delen finns företag inom
sektorn hemmöbler, den tredje består av
hembelysningsföretag och den sista, fjärde
delen, inrymmer Green House.
Nu handlar Stockholm Furniture & Light
Fair inte bara om att visa och sälja produk-

ter. Runt arrangemanget finns ett otal evenemang som speglar skeende och tankar
kring hur vi skall inrätta det privata och offentliga rummet.
En årligen återkommande ”snackis” är
mässans Guest of Honour, där världskända kreatörer årligen inbjuds att skapa den
lounge som först möter mässbesökaren.
För 2019 har uppdraget gått till prisade
kinesiska design- och arkitekturkontoret
Neri&Hu. Duon Lyndon Neri och Rossana
Neri är prisbelönta som få andra.
– Vi är mycket glada och stolta över att
Neri&Hu tackat ja till uppdraget, säger
Cecilia Nyberg. Deras arbete präglas av ett
visionärt och poetiskt tillvägagångsätt med
intelligenta metoder som passar vår globaliserade värld.
Ett annat välkänt inslag som återkommer
är Designbaren som denna gång kommer

att utformas av norska designstudion Andersson & Voll. I baren återfinns, som tidigare, en restaurang under välrenommerad
och spännande ledning. Bakom grytor och
meny finns Frida Ronge, kulinarisk ledare
på Tak och UNN i Stockholm. Då handlar
det om nordisk matgastronomi med influenser från Japan.
Programmet kring mässan är minst sagt
innehållsrikt och HEMLJUS kommer i
mässnumret 1-2019 ge en utförligare presentation.

Duon Lyndon Neri och Rossana Hu – Guest of Honours i Stockholm 2019.

Marianne Johansson har fått koncentrera sig på lampor.
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Foto: Jiaxi Yang & Zhu Zhe
Källa: Stockholmsmässan

Möt varumärkena, formgivarna,
innovatörerna, kylan, mörkret
och den varma gästfriheten.
Upplev ny, innovativ och hållbar
design inom möbler och belysning.

5–9 Feb 2019
Världens ledande mötesplats
för skandinavisk design

Stockholm Furniture & Light Fair | stockholmfurniturefair.com
Stockholm Design Week | stockholmdesignweek.com
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BELYSNINGSFACKHANDLARNA
– ETT SAMARBETE FÖR FRAMGÅNG
DET HAR GJORTS FLERA försök att skapa en
rikstäckande organisation för landets belysningshandlare. 1992 bildades Sveriges Belysningshandlares Riksförbund som senare
bytte namn till Belysningshandlarna. Det
hjälpte inte – idag finns ingen rikstäckande
förening utanför de organiserade kedjesamarbeten som LjusExperten och Elon bedriver. Det hindrar dock inte att 16 handlare
från Växjö i söder till Stockholm i norr regelbundet samlas för att utbyta erfarenheter
och finna vägar för att utvecklas i en allt
tuffare marknad med påtagliga strukturella
förändringar.
Höstens sammandragning skedde hos
Aneta i Växjö där nästan samtliga medlemmar slöt upp. Huvudnumret stod den här
gången säljcoachen Björn Strid för. Förutom en livfull beskrivning av egna insatser
som säljare siktade han på att ”gjuta mod”
i de deltagande belysningshandlarna. Inte
minst uppmanade han dem att ”slå sig för
bröstet” och trycka på sina starka sidor:
Kunskap, erfarenhet och service. I det
sammanhanget pekade han främst på det
trumfkort, ljuskonsultation hemma hos potentiella kunder, fackhandlarna har.
Lite av samma frågor kom att bli kontentan av den ”SWOT-analys” – genomlysning
av starka och svaga sidor – som leddes av
värdföretagets medarbetare, Jonas Langegård. Kunskapen som finns i de egna leden
hämmas av ett alltför lågt självförtroende.
Numera, när belysningshandlare i mindre
eller större grupper, samlas kommer frågor
kring näthandeln upp. Så också denna gång,
då dag nummer två ägnades åt dessa.
– Det är ju ganska naturligt att fysiska
butiker kompletteras med e-handel, säger
Maria Funde, drivande kraft i Belysningsfackhandlarna. Däremot är vi mycket kritiska till att en del av våra leverantörer
”spelar på båda planhalvorna”. Vi upplever
att konsumenter som handlar direkt från leverantörsledet har bättre villkor än vi som
återförsäljare.

Belysningshandlare på skolbänken i Växjö.

Nytt prestigepris till Ifö Electric
NÄR IFÖ ELECTRIC I SAMBAND med jättemässan light+building 2018 tilldelades designpriset Design Award Plus innebar detta, utöver äran, att man inbjöds att
delta i German Design Award Special 2019. Nyligen meddelade juryn för
detta evenemang att bromöllaföretaget tilldelats ett ”speciellt omnämnande”
i denna tävling.
Armaturen som uppmärksammats är Ifös Opus 140/100. Denna produkt,
som designats av Duoform, lanserades redan 2006 medan den variant som
nu föll den tyska juryn i smaken släpptes 2017. Juryn för German Design
Awards bestod av experter från industrin, akademier och designfacket.
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Elsäkerhetsverket synar designlampor
ELSÄKERHETSVERKET HAR NYLIGEN genomfört ett
projekt kring designbelysning. Begreppet
definieras med lampor som ”genom design
och pris särskiljer sig och ikläder sig en air
av exklusivitet”.
I projektet har man inventerat 200 onlinebutiker och 30 fysiska, som säljer designlampor. Vid besöken i de senare har
verket också undersökt hur väl personalen
i butikerna känner till de regler som gäller.
I samband med kontrollbesöken fann
Energimyndigheten brister både vad gäller dokumentation, främst märkning, men
också vad avser säkerhet.
Till Elsäkerhetsverkets ambitioner hör
att verka för att få ut rätt information till
branschen och andra berörda. Man vill
bl. a. inskärpa att reglerna är samma oavsett
om lamporna massproduceras eller bara
tillverkas i några få exemplar.
Genom sitt agerande vill myndigheten
också verka för rättvisa konkurrensvillkor.

Seriösa tillverkare som producerar stora serier av lampor och lägger ned resurser på
produktsäkerheten skall inte missgynnas.
Elsäkerhetsmyndigheten visar ett mönster vad beträffar kunskapsnivån hos olika
typer av återförsäljare.
– I butiker som säljer enbart lampor och
belysningsrelaterade produkter tror vi att
kunskapen i allmänhet är hög om regelverket och kraven på produkterna.
– Möbel- och inredningsbutiker, som endast säljer elektriska produkter som en mindre del av sitt sortiment, däremot har oftare
bristande kunskaper både om produkterna
och om sin roll som distributör och i vissa
fall även importör.
Till erfarenheterna man redovisar hör
också man inte kan konstatera något direkt
samband mellan pris och produktsäkerhet.
– Det är troligt att konsumenter förväntar sig mer av en produkt som de betalar
mer för än av en produkt som är billigare.

För att öka kunskapen på området har
Elsäkerhetsverket sammanställt en handledning med temat ”När du skall tillverka
eller sälja produkter”. Denna och annan information kan rekvireras från Elsäkerhetsverket, www.elsakerhetsverket.se.

Ny europeisk databas kan
tvinga fram registrering
I FRAMTIDEN KAN SVENSKA leverantörer, tillverkare och importörer, komma att tvingas lägga in data kring nya produkter,
som omfattas av kraven på energimärkning i en ny europeisk
databas. Dessa uppgifter kommer i så fall bli tillgängliga för
såväl konsumenter som marknadskontrollmyndigheter inom
EU och Norge. Databasen har getts benämningen EPREL, European
Product Registry for Energy Labelling.
Tanken bakom det nya
registret är att konsumenter skall kunna hitta
information på ett och
samma ställe för att lätt kunna jämföra olika energimärkta
produkter med varandra.
– Vi har ännu ingen heltäckande information i frågan, säger Mikael Castanius, vd i Föreningen Hemljus. Det finns
fortfarande massor av frågetecken att räta ut. Beslut är ännu
inte fattat utan vi för en dialog med myndigheter och politiska företrädare.
– Hur Sverige sedan kommer att agera när beslutet skall
implementeras nationellt är ytterligare en fråga. Tyskland och
Frankrike säger idag t.ex. att de inte tänker följa beslutet.

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

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00
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Årets Lights in Alingsås
blandar lek och allvar

Stämningsfullt på Stadskyrkogården.

Foto: Patrik Gunnar Helin

DE SOM UNDER 19 ÅR följt Lights in Alingsås håller nog
gärna med om att årets upplaga var av det slaget att
den kommer sitta kvar i minnet.
Grundupplägget av evenemanget som samlar ljusdesigners och besökare från hela världen – denna
gång 70 000 – är känt och västgötastadens kärna
med historiska byggnader passar som hand i handske.
Utifrån detta hade sju mer eller mindre kända
ljusdesigners från Sverige, Spanien, Nederländerna,
Island, Brasilien och USA i skilda miljöer och därmed med olika förutsättningar gjort ljusgestaltning-
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ar under det gemensamma temat Energy. I det här
sammanhanget mera utifrån det faktum att ljus och
miljöer – eller rätt ljus i miljö – ger människan extra
energi. Till sin hjälp fick kreatörerna 50 ljusstudenter från hela världen och 25 lokala elstudenter.
Med något undantag gillade vi det vi såg, men det
var speciellt tre av de ljussatta miljöerna som fängslade.
Logiskt nog vilade 1700-talets superentreprenörs,
Jonas Alströmers, ande över evenemanget. Inledningsvis på den 2,5 km långa slingan mötte på Färgeribron två jättelika vita textildukar, som hängda

över Lillåns spegel minde om hans tidiga
textiltillverkning. Ån användes då för tvätt
av textilierna. I de nu exponerade dukarna
bjöds spännande projektioner, växlande
inte minst genom flanörers gång över bron.
Bakom installationen stod Juliette Nielsen
och Mieke van der Velden, Nederländerna.
Amerikanen Steven Rosens val att ljussätta Stadkyrkogården vållade diskussion i
västgötastaden, där insändarskribenter såg
initiativet som ett helgerån. Flertalet torde
dock ha uppfattat arrangemanget som ett
pietetsfullt och värdigt sätt att peka på de
energier en slutlig viloplats som denna kan
skänka.
Lekfullt blev det när besökarna nådde
svenske Johan Röklanders ljusinstallation i
anslutning till en sedan tidigare permanent
upplyst gångtunnel. Genom att sätta upp
transparenta och olikfärgade ramar fick han
passerande fordon och ljus att interagera.
Detta spel gav lika livfulla som spännande
ljusprojektioner i den stenmur som utgjorde
installationens fond.
Av allt att döma har alingsåsbon och
enda amatören i sammanhanget, Malin
Wallin, fått den mesta uppmärksamheten,
både bland besökarna och i dagspress. Sedan 2015 står honom bakom avdelningen
Barnens Lights, som introducerades som
en del av festivalen två år tidigare. Årets arrangemang i form av en halvglob med månskära lockade både unga och äldre att träda
bakom kulissen och skapa olika former av
silhuetter.
De besökare som så önskade guidades
runt bland installationerna av 15 specialutbildade guider. Hela 160 sådana guideturer
genomfördes.
Ägare av arrangemanget är, sedan årsskiftet, Alingsås Energi och bland sponsorer
som stod för utrustning fanns Philips, Fagerhults och Traxon/Osram.
Under hösten har runt om i landet genomförts ljusfestivaler med skilda teman, bl. a. i
Malmö och Eskilstuna.

Stadshistorik på Färgeribron hyllade Alingsås store entreprenör, Jonas Alströmer.

Årets svenska bidrag, Johan Röklanders Allén
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Foto: Patrik Gunnar Helin

PROFILEN

HON LEVER SIN DRÖM. Som länge var, om inte
en mardröm, så i varje fall långt ifrån vad
hon som ung såg som en framtida yrkesroll.
På alla skollov arbetade unga Christine
Löfqvist i föräldrarnas elaffär, Växjö Elektriska. Det var tillräckligt för att hon skulle
inse att ett liv bakom disken knappast var
vad hon siktade på.
Men, det kom att bli ändring på detta.
När brodern, Bengt, som övertagit rörelsen, vid millennieskiftet beslöt sig för att
sälja denna, med bl. a. 40 elmontörer, kunde
Christine inte avstå frestelsen att utnyttja
den option hon hade på butiksdelen.
Det var början på en resa som tämligen
snabbt gjorde Christine till en av de mera
uppmärksammade i branschen. Hon gick
bryskt fram med varulagret i den mer än
halvsekelgamla butiken. Det som inte kunde reas ut hamnade obönhörligt i en av de
många containrar som under den här perioden fyllde affärens bakgård.
Hon darrade inte heller på manschetten
när hon beslöt att kasta ut alla elartiklar
som inte hade koppling till belysning. Inte
nog med det:
Växjö Elektriska Belysning skulle inte
vara en lampaffär utan en belysningsbutik.
Kollegor runt om i landet kastade blickar
på branschens kaxiga nykomling som redan 2003 nått sådan framgång att hennes
affär utnämndes till Årets Ljusa Butik. En
upphöjelse som Christine då såg som en bekräftelse på att hon var på rätt väg. Erkännandet som Årets Ljusa Butik upprepades
dessutom så sent som 2014.
Ja, vad blev det då av de ursprungliga yrkesplanerna. Jo, 22 år som lågstadielärare.
En lång period med Montessori-pedagogiken som utgångspunkt. Ett jobb hon trivdes väl med även om hon understryker att
hon ”inte saknat en enda sommarlovsdag”.
Det går inte att ta miste på den goda
stämningen mellan Christine och hennes

Foto: Hans Runesson

medarbetare. Bland dem Sophia Bolmgren
som fortfarande efter 15 års anställning
brinner för att lotsa kunderna till bra ljusval.
Själv tonar Christine kategoriskt ned sina
ledaregenskaper. Pekar i stället på sin låga
stresströskel och konflikträdsla – som hon
kompenserar med en aldrig sviktande omtanke om medarbetarna.
På plussidan i värderingen av sin egen
person pekar hon på sitt sinne för färg och
form, vilket den utomstående betraktaren
sedan länge konstaterat.
Åren bakom katedern har givetvis satt
sina spår. Inte minst i förmågan att på ett
pedagogiskt sätt till sina kunder och uppdragsgivare på konsultationsidan föra över
sina tankar kring en viss ljuslösning.
Respekten för utbildning yttrar sig hos
Christine i att hon regelmässigt låter all
personal förkovras på Ljushögskolan i Jönköping.
I ett porträtt som detta får naturligtvis
inte fattas frågan kring fritidsintressen. Här
bli raderna få. Christine säger sig inte ha
några sådana. Jo, de dagliga hundpromenaderna i ett av Växjös vackraste friluftsområden. Boxern Gottfrid är nästan ständig
följeslagare, ibland i sällskap med ”kusinen”
Fridolf som mestadels bor i Stockholm.
Här kan Christine koppla bort tankarna

kring jobbet. Enligt egen uppgift tack vare
att terrängen med växlande underlag tvingar till fokus på var man sätter ned fötterna.
Hunden Fridolf blir vår brygga till Stockholm, där Växjö Elektriska Belysning i fjol i
bästa centrumläge, Sveavägen, öppnade en
filial, dit stockholmarna snabbt fann vägen.
Redan nu trumfar storstadens omsättning
ursprunget i Småland. En utveckling som
Christine kallt räknar med kommer att förstärkas.
I den nya butiken basar sonen, Johannes. En ung man med bra bakgrund, universitetstudier i företagsekonomi och tre år
som varuhuschef i välkända möbelföretaget
Svenssons filial i Sickla utanför Stockholm.
På närmare håll finns dottern Hanna, jurist.
Familjebilden kompletteras av maken, Magnus, kirurg, som tröttnat på den svenska
sjukvården och numera arbetar i Oslo.
Innan vi skiljs prövar vi frågan om ”dolda
talanger”, men för att få exempel på sådana
får vi vända oss till personlen, där Christines förmåga att ”laga god festmat” hörs
från ett par håll.
Vi känner att vi fick en rätt bra bild av
en av branschens mest uppmärksammade
kvinnor även om vi missade att närmare gå
in på orsaken till hennes vurm för ishockey
i allmänhet och Växjö Lakers i synnerhet.

FEM SNABBA
STOCKHOLM		

VÄXJÖ

WILHELM MOBERG		

PÄR LAGERKVIST

ISTERBAND		

OXFILÉ

VIN			

VATTEN

SVENSK DESIGN		

DANSK DESIGN
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Föreningen Hemljus
bakom nytt
DESIGNPRIS

2018

MER ÄN NÅGONSIN TIDIGARE använder en bred del av
hembelysningsbranschen professionella formgivare
för att utveckla sina kollektioner. Detta är en utveckling som föreningen Hemljus gärna vill stödja.
Med premiär i samband med en festlighet på kommande Stockholm Furniture & Light Fair kommer
Hemljus att utdela årets Designpris 2018.
Reglerna för priset är enkla. Föreningen utser en
årets designlampa/lampserie kopplad till en namngiven formgivare. En förutsättning är att lampan/
serien introducerades på marknaden under 2018.
Alla produkter har en upphovsman, men för att
kunna delta i tävlingen krävs att den nominerade
produkten i marknadsföring knyts till en namngiven formgivare.
Inbjudna att nominera kandidater till priset är alla
som i en eller annan roll är verksamma i hembelysningsbranschen.
Nomineringsförfarandet är enkelt – juryn tillsänds foto på avsedd produkt/serie med angivande
av designer samt en kort motivering.
Årets Designpris utses av en jury bestående av
en professionell ljussättare, en person verksam i
branschens butiksled och Föreningen Hemljus vd,
Mikael Castanius.

FÖRENINGEN HEMLJUS

Nominering skall vara hos
Föreningen Hemljus
Box 126 53
112 93 Stockholm
senast 31 december 2018.
Vinnaren kommer att premieras med diplom och en
designprodukt från annat område.
Frågor kring Hemljus Designpris kan ställas
till tidningen HEMLJUS redaktör, Göran Tjäder,
0708 35 71 08 eller gorantjader@telia.com.
Årets Designpris ersätter den av föreningen Hemljus tidigare arrangerade tävlingen Årets Ljusa Butik.
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LAMPGALLERIAN I VÄXJÖ
SNABBVÄXARE MED E-HANDEL
OCH UPPFRÄSCHAD BUTIK
LÄNGE FANNS LAMPGALLERIAN i Växjö ”under radarn” i
belysningsfackhandeln.
Eftersom den fram till senare av delen av 2016
drevs som enskild firma var omsättningsutvecklingen i rörelsen okänd utanför ägarkretsen. Det gick
dock inte att ta miste på att den var mycket positiv,
inte minst tack vare en tidig och professionell satsning på näthandel.
Kenth Croona, senior i ägarfamiljen, är sedan
många år en välkänd belysningsprofil. Dels som
grossist i egenskap av ägare i numera avvecklade
Ståks, men också som detaljist med butik i Öjaby, en
mil från Växjö centrum.
Successionen i bolaget är väl tillgodosedd genom
Kenths son, Jacob, som inte minst ägnat sin kraft åt
att utveckla företagets e-handel.
Nästa år firar Lampgallerian 10-årsjubileum som
näthandlare, vilket innebär att man tidigt såg den
utveckling som på senare år präglat hela den svenska
fackhandeln. I mer eller mindre grad. Hembelysningsbranschen ligger inte i framkant, men synes
följa e-handelns allmänt sett gynnsamma utveckling.
När Lampgallerians bokslut för 2017 presenterades visade det på en omsättning på 40 Mkr. Det
var bolagets första hela verksamhetsår, men Kenth
Croona avslöjar att innebar en ökning med 10 Mkr
mot 2016.

Parallellt med omsättningsstegringen har man arbetat med effektivisering som innebär att personalstyrkan minskat under senaste året. Totalt sysselsätter Lampgallerian idag 12 personer.
Med den nuvarande omsättningsnivån är Lampgallerian en av belysningsfackhandelns absolut
största aktörer om man bortser från de riktigt stora
möbel- och byggvaruhusen.
För innevarande år, där den bästa försäljningsperioden ligger framför, spår Jacob Croona på en viss
inbromsning i omsättningsutvecklingen.
Parallellt med den framgångsrika satsningen på
nätet har man arbetat med att strukturera om den
väl tilltagna butiksytan som idag är på 1 200 kvm.
Detta för att också tillvarata den lokala potential
man upplever finns.
– Det går helt klart att se de avsevärda synergieffekter som finns i samspelet mellan e- och butikshandel, menar Jacob Croona. Största delen av
vår ökning på senare år kommer från nätet.
Med en nybyggd lagerdel förfogar Lampgallerian
nu över i det närmaste 3 000 kvm, vilket ger goda
möjligheter till fortsatt expansion.
Det finns alltså en god framtidstro i växjöföretaget. Att nätet kommer att vara en allt viktigare del av
verksamheten har familjen Croona markerat genom
i nyckelposition anställa Johan Berglund. En trygg
skåning som under 10 år arbetat med e-handelsutveckling, främst som konsult.
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I lantlig miljö – Kenth och Jacob Croona får locka köparna till Öjaby, en mil utanför Växjö.

Tron på en fortsatt god utveckling hindrar dock inte att Jacob och Johan realistiskt
ser på de svårigheter som ligger framför.
– Det handlar inte minst om hur leverantörsledet ser på fackhandelns framtid,
menar Jacob. Idag har vi från en del håll
krav på oss att tillhandahålla butiksyta av
viss storlek och dessutom respektera en viss
prissättning.
– Vi hotas också, menar Johan Berglund,
av det faktum att fler och fler leverantörer
väljer att via nätet sälja direkt till konsument. Ett mellansteg i den utvecklingen
är att andra leverantörer servar sina nätåterförsäljare med leveransservice gentemot
slutkonsumenten.
Härigenom slipper exempelvis aktörer
inom byggvarusektorn med jättelikt utbud
en kostnadskrävande lagerhållning och logistik.
– Vi försöker se detta som en utmaning
och ligga i framkant med tankar kring hur
vi kan vässa vårt kunderbjudande, påpekar
Jacob Croona. Det gäller att anta de utma-

ningar som ständigt dyker upp och hitta nya
vägar.
– En konsekvens av konsumenternas
ändrade beteende har gjort att vi dragit ned
på servicen mot de kunder som kommer till

vår butik för att få hjälp med en produkt de
inte köpt genom någon av våra kanaler. Det
borde de flesta förstå.
När det gäller e-handeln krävs, påpekar
Jacob, vid sidan om en attraktiv hemsida

Johan Berglund – högst ansvarig för Lampgallerians tillväxt på nätet.
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Jerker Bengtsson och Victor Hjerpe tar emot kunderna
som kommer till butiken.

Lampor på väg – Michael Sjölin packar beställningar från nätkunder.
med spännande utbud att erbjuda snabba
leveranser, säkra betalningar och en väl
fungerande kundtjänst.
Med denna insikt ”smygstartade” Lampgallerian i slutet av oktober en parallell nätbutik - www.lightshop.com – med sikte på
hela Europa som marknad.
– Vi lägger nästa år över 2 Mkr i marknadsföring på den nya sajten med sikte på
att bibehålla den snabba utsättningsutvecklingen, avslöjar Jacob Croona.
Ett exempel på det senare är att den som
går in på företagets hemsida omgående erbjuds chatta med en inbjudan: Välkommen
till Lampgallerian. Skulle du ha minsta fråga eller fundering, tveka inte att ställa den
här.
Lite av känslan av att komma in i en fysik butik och något av en bärande tanke i
Lampgallerians strategi för att inte bara
överleva utan också utvecklas i en ständigt
föränderlig värld.

FÖR MER INFO SE
HEMSIDAN ELLER RING
KONTORET: 0340-623505
www.eglo.com
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Nya tag i Borås
– containerförsäljning
omsatte två miljoner
VI HAR UPPMÄRKSAMMAT det förr – LjusExpertens i Borås olika sätt att när höstmörkret
nalkas sätta extra fart på försäljningen. Under två oktoberveckor valde man att lansera
begreppet ”Containerförsäljning”. Utöver
den väl tilltagna butikens jättelika utbud
kunde tillströmmande kunder handla ur
fem 20-fotscontainers uppställda vid entrén. I vardera av dessa bjöd Aneta, Eglo,
PR Home, By Rydéns och Cottex ut lampor
till kraftigt nedsatta priser.
Generösa ”giwe-away”-gåvor, gratis korv
och ”finkaffe” från italienska Fogarolli, serverat av två äkta baristor, lockade också.
När Magnus Söderlund satsar på det här
sättet uteblir inte resultatet. Under de två
veckor ”jippot” pågick såldes för 2 Mkr.
Inledningsveckan gav en försäljning på 1,4
Mkr, den andra 600 tkr.

– Det kunde varit bättre, men också sämre, menar Magnus. Kanske jag hade förväntat mig lite mer.
– Helt klart är det så att de som kommer
under de här veckorna i första hand är ute
efter billiga lampor, men det hindrar inte att
vi sålde en hel del dyrare produkter. Men,
totalt sett, är det svårt att få upp storleken
på snittköpen under en aktivitet som denna.
Greppet med försäljning i containers var
nytt. De fem ”20-fotarna” bemannades
med säljare från de olika företagen vars varor exponerades. Hela aktiviteten föregicks
med ett inslag på Facebook, där just fem
containers med LjusExpertens väl tilltagna
logga lyftes i land.
Att årligen åstadkomma en försäljningstopp som den LjusExperten gör är inte gratis.

Lokaltidningsannonsering, främst i Borås Tidning, kostade 260 000 kronor. Därtill
kom 40 000 kronor på sociala medier.
– Vi måste gå fram också den vägen för
att nå de yngre köparna, berättar Magnus.
Lägg därtill kostnaden för att hyra containers så landade vi på cirka 350 000 kronor.
– Men, vi nådde våra primära mål – att
överraska kunden och ha roligt, avslutar
Magnus Söderlund när han summerar sin
friska satsning.

Så kan också en försäljningslokal se ut
– containerförsäljning hos LjusExperten i Borås.

Foto: Jan Töve
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PÅ NYA JOBB
VI QUANG TRAN
KVALITETSANSVARIG
PR Home har nyligen stärkt sin organisation genom att anställa Vi Quang Tran som medlem i sortimentsteamet i rollen
som inköpare och kvalitetsansvarig. Där kommer hans långa
erfarenheter från just detta område inom belysning och andra tekniska produkter att komma väl till pass. Tidigare har
Vi arbetat hos Star Trading och Verktygsboden i Borås.
Vi bor i Sexdrega utanför Svenljunga. Till hans intressen hör
löpning, långa promenader och umgänge med familjen som
förutom han själv består av fru och två barn.

Hemljus ordförande tar plats i Riksdagen
NU HAR HEMBELYSNINGSBRANSCHEN säte och
stämma i landets högsta beslutande församling.
När Sveriges nyvalda riksdag samlades i
slutet av september fanns bland de liberala
ledamöterna Johan Pehrson, Föreningen
Hemljus ordförande och fram tills för en
tid sedan vd i watt&VEKE.
För Johans del innebar det en come-back.
Redan som 30-åring, 1998, blev han riksdagsman, en post han behöll fram till 2015.
Han inriktade sig under större delen av den
perioden åt frågor kring lag och rätt.
Vi tog, mitt under ansträngningarna att
bilda ny regering, pulsen på Johan inför
återinträdet i rikspolitiken.
Varför återvänder du?
Vårt företag, investmentbolaget KB 18 AB,
har gått igenom sin uppstartfas och firar nu
fem år. Samtidigt var de centrala strukturförändringarna i watt&VEKE genomförda
efter ägarskiftet. Jag kunde därför acceptera
Liberalernas nominering under förutsättning att jag kunde fortsätta som aktiv ägare
i mina företag.

Vilken är viktigaste frågan för en positiv utveckling i landet?
Svenska företags framtida konkurrenskraft.
Det är så vi bygger välstånd som kan ge
välfärd för många. Fokus måste ligga på utbildning, skatter, infrastruktur och tydliga
villkor för en hållbar handel.

Vilka frågor vill du helst arbeta med?
Som ledamot i Justitieutskottet kommer det
handla en hel del om trygghet. Dessutom
behöver vi fokusera på skola, integration
och just de svenska företagens konkurrenskraft. Annars kommer välfärdsutmaningar
såsom vård, omsorg eller ekonomisk trygghet avseende t.ex. pensioner inte att klaras
av.
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Hur kommer ditt framtida engagemang i belysningsbranschen att se ut – innebär detta din sorti?
Jag fortsätter som ordförande i Hemljus
mandatperioden ut, d v s fram till halvårsskiftet. Och självklart kommer jag att med
stort intresse följa alla duktiga företag i
branschen och inte minst då watt&VEKE.
Jag kommer inte ha operativa uppdrag i
företag utan endast verka aktivt som ägare
och styrelseledamot.
Och, till slut, vilka erfarenheter tar du med dig från
vår bransch?
Det har varit en stor förmån att få lära
känna denna och dess möjligheter. Den
är ju väldigt speciell då den kräver extrem
spetskompetens på så många olika områden
utöver kreativitet. Självklart har de här åren
gett mig djupare insyn i det komplexa företagandets villkor.

TILL SIST

Teknik i alla former tillhör en av mina många svaga sidor. Under mina år som aktiv i belysningsbranschen hade jag en viss förkärlek till
lampskärmar. De var tämligen ofarliga, ingen risk för felkopplingar, dåliga avlastningar eller otillräcklig isolering.
En lampskärm blir farlig bara om den innesluter fel ljuskälla.
Mitt förhållande till lampskärmar handlar ingalunda om ”kärlek vid första ögonkastet”. Under min första riktiga arbetsdag i livet, på lagret
på en lampfabrik i Ulricehamn, bar det sig inte bättre än att jag tappade firmans mest exklusiva lampskärm i golvet. Chefen var inte sen att
påpeka att misstaget skulle dras på min lön, jag vill minnas 75,- i veckan. Jag insåg lätt att det inte skulle bli mycket, om något, kvar. Det
var bara min lutheranske far som tvingade mig tillbaks till jobbet nästa dag.
Det var med stor glädje jag inför detta nummer besökte några av våra skärmtillverkare. Ett par av dem producerar fortfarande i Sverige och
en i ett av våra grannländer. Allt görs inte i Kina som man ibland frestas att tro.
Det var för mig speciellt roligt att notera att dyra svenska textilier finns bland skärmfabrikanternas erbjudanden.
Det för mig tillbaks till mina tidiga erfarenheter, de från 60-talet. I anslutning till fabriken hade vi en liten butik, typ dagens ”outlet”. Dit
kom nästan dagligen damer – alltid damer – för att specialbeställa skärmar, ofta i tyg de hade med. En dag dök upp en kvinna med tygrulle
från NK. Svindyr, vilket hon inte var sen med att påpeka. Hon valde skärmmodell och instruerade mig om hur mönstret skulle anpassas.
Jag påpekade, försynt som alltid, att det blir ju ”upp-och-ned”. Trots det rika och småskaliga mönstret ur vår flora och fauna men med
vetskapen att inga fåglar flyger på rygg vågade jag vara bestämd.
Kunden fick ett plågat ansiktsuttryck och verkade gå mot ett sammanbrott.
– Tala inte om det … den förfärlige målaren A-son!
Så berättade hon hela historien och hur denne tapetserat hennes sovrum med NK-tapet i samma mönster och lika dyr – ja, just upp och ned.
Eftersom jag kände målaren ifråga insåg jag att det egentligen inte var något misstag. Bara ett sätt att behandla
en alltför beskäftig dam…

REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

PÅ GÅNG

Stockholm Furniture & Light Fair – Stockholmsmässan Älvsjö
Elfack – Svenska Mässan Göteborg			
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5-9.2 2019
5–10.5 2019

GÖR DIG REDO FÖR JULEN
Du hittar allt för julen på startrading.se
FROZEN

231-90, 231-92, 232-90, 232-91, 232-92

ORBIT STARS

FI REWORK

257-50, 257-51

Ljuskälla ingår

710-01, 710-02, 710-03, 710-04

Se hela vårt sortiment och lägg din order enkelt på startrading.se
SWEDEN Star Trading AB www.startrading.se
FINLAND OY Noortrade AB www.noortrade.fi
NORWAY MS Belysning AS www.ms-belysning.no DENMARK EL-Design ApS www.eldesign.info
ICELAND PFAFF pfaff@pfaff.is www.pfaff.is
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