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LEDVANCE.SE

STOCKHOLM
FURNITURE &
LIGHT FAIR

Besök oss i
monter C12:39

BESÖK OSS PÅ STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 2019.
Kom och se våra lösningar för det Smarta Hemmet.
Vi visar även nyheter ur vår serie Vintage 1906 samt armaturer för både
hem och trädgård.
Varmt välkomna att titta förbi i monter C12:39

Följ oss på Instagram: osramlamps_sverige

LEDVANCE är produktlicenstagare av
varumärket OSRAM för allmänbelysning
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Ann Pehrson och Erika Cederberg ledarduo i Watt & Veke.
••••••••••••••••••

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
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Mötesplats i ständig utveckling
Efter en lång och härlig julledighet blickar vi framåt och är laddade inför mässan
2019! Jag är mycket stolt över att vår gemensamma plattform - Stockholm Furniture & Light Fair har etablerat sig som världens ledande mötesplats för skandinavisk
design - det finns ingen motsvarighet någon annanstans i världen.
Det är jätteroligt att vara delaktig i den stora resa som mässan har gjort. Det är
framför allt tillväxt, internationalisering och digitalisering som utmärkt de senaste
åren. Bland annat har mässan vuxit rent fysiskt. Anläggningen har byggts ut och
blivit 10 000 kvm större och digitala medier har påverkat den ökande internationaliseringen. År 2010 hade vi cirka 4400 utländska besökare från 57 länder. 2018 hade
antalet utländska gäster ökat till cirka 11 500 från 102 länder.
De senaste åren har jag också märkt ett ökat intresse för belysning. År 2016 anger
35 % av besökarna att de främst är intresserade Northern Light Fair och år 2018
har antalet ökat till 47 %. Likaså har intresset för hembelysning specifikt ökat - från
32 % år 2016 till 36 % år 2018.
Idag finns det många möjligheter och kanaler till försäljning, köpbeteenden har
ändrats och näthandel blivit allt större. Därför är det viktigt att vi som mötesplats
ständigt utvecklar oss och är lyhörda för förändringar inom branschen och de
behov våra utställare och besökare har. Vi är övertygade om att mässmediet kommer att fortsätta att vara en stark och viktig kanal. I den digitaliserade värld vi lever
i är mötet mellan människor viktigare än någonsin. Stockholm Furniture & Light
Fair består ju också av så många beståndsdelar. Förutom mötet mellan säljare och
köpare är mässan också en plats för företagen att profilera sitt varumärke och ett
tillfälle att knyta kontakter och vårda relationer. Som mässa vill vi också ge mervärden som inspiration i våra utställningar och ökad kunskap genom vårt seminarieprogram. Kompetensförsörjningen ser vi blir allt viktigare. Missa inte bland annat
föreläsningarna med formgivarna Tom Dixon och Sabine Marcelis, som båda äger
rum torsdagen den 7 februari.
Vi arbetar för att fortsatt stärka intresset för skandinavisk design. Vi vill också
skapa nya möjligheter för utställarna att göra ännu bättre affärer. Min ambition är
att kombinationen Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week
medför att ännu fler besökare kommer till Stockholm och till mässan. År 2020 firar
Stockholm Furniture & Light Fair 70 år. Men innan dess hoppas jag att utställare
och besökare på årets mässa, 5-9 februari, får sitt bästa deltagande och besök hittills!

••••••••••••••••••

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@HEMLJUS.SE
PRENUMERATIONEN ÄR KOSTNADSFRI.

Cecilia Nyberg,
projektchef för Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week
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NORSK
64 ljusutställare på årets
Stockholm Furniture & Light Fair
DET BLIR ÅTSKILLIGT MED BELYSNING att se
på årets Stockholm Furniture & Light
Fair.
Inte mindre än 64 utställare kommer att visa sina produkter runt om i
mässhallarna.
18 av dessa är medlemmar i Föreingen Hemljus och finns i huvudsak
i C-hallen. Företag, som enbart eller
delvis, vänder sig till offentlig miljö
kommer att kunna ses i A-hallen.
Utöver de "kommersiella" utställarna finns i Greenhouse deltagare som
också visar belysning.

C-hallen är så inrättad att den enkelt uttryckt indelas i fyra delar. Med
temat Contract & Home samlas företag med ambitioner att finnas i såväl
hem- som offentlig miljö.
I hallen finns också renodlade avdelningar för dels belysning och dels
möbler.
Sista fjärdedelen ianspråktas Green
House, en numera välkänd exposé
med produkter framtagna av ännu ej
etablerade unga formgivare och designskolor.

DESIGNSTUDIO
FORMAR
KULINARISK OAS
NORSK GESTALTNINGSFÖRMÅGA och svensk kokkonst skall ge mässbesökarna tillfälle till
vila och återhämtning under intensiva mässdagar. Denna nordiska kontext blir än mer
spännande om vi tillägger att menyn inom
ramen bär influenser från Japan.
Det är Torbjörn Anderssen och Espen
Voll från den oslobaserade designstudion
Anderssen & Voll som utformat den återkommande Designbaren i mässans Victoriahall.
För menyn svarar Frida Ronge, kulinarisk
ledare på Tak och UNN i Stockholm, som
står för nordisk matgastronomi med, som
sagt, japanska förtecken.

Missa inte…
Två spännande inslag i det omfattande, över 200 arrangemang, kringprogrammet under mässan.
Bland seminarier och föredrag fastnar vi inte minst för det som sker
Torsdagen 7 februari 12.00 – 12.50
Stockholm Design & Architecture Talks i Victoriahallen
Tom Dixon

Fredagen 8 februari 12.00 – 13.00
Stockholm Design & Architecture Talks i Victoriahallen
Tommaso Gimmiglilano och Ingo Kalecinski

Få om någon i belysningsvärlden är obekant med Tom Dixon, mannen
bakom ett antal lampsuccéer. Denne designikon är självlärd brittisk
industridesigner, född i Tunisien. Han har specialiserat sig på främst
belysning och möbler.
Under 90-talet var Tom Dixon designchef på Habitat innan han
2002 etablerade egna varumärket ”Tom Dixon”, vars alster säljs i 65
länder, inte minst Sverige.
Rubriken för Tom Dixons föreläsning är utmaningar och möjligheter
i morgondagens designvärld.

Konsultföretaget dpa Lighting Consultants grundades i London redan
1958 med devisen ”Rätt ljus, rätt plats, rätt tid”. Sedan dess har företaget gjort sig känt över hela världen med ljusprojekt inom snart sagt
alla områden.
Tommaso Gimmiglilano och Ingo Kalecinski, ljusdesigners vid dpa
reflekterar kring temat ”att må bra med belysning”. De skall förklara
hur man använder ljus som verktyg för att skapa känslor, suggestiva
utrymmen och återkalla minnen. Man kommer bl. .a visa på utmaningar för att åstadkomma bättre utformade miljöer med känslor som
ett sammanhållande element.
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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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FÖR FÖRSTA GÅNGEN KOMMER Föreningen Hemljus Designpris att delas ut. Ett antal nominerade produkter med namngivna formgivare kommer att skärskådas av en jury
bestående av Ulrica Gabrielsson Kantermo, sortimentsansvarig Norrmalms El, Kai
Piippo, ljusdesigner och designchef i ÅF Lighting samt Föreningen Hemljus vd,
Mikael Castanius.
De nominerade lamporna kommer att visas på mässan och prisutdelningen sker
ONSDAGEN DEN 6 FEBRUARI 17.30 STOCKHOLM DESIGN & ARCHITECTURE TALKS I VICTORIAHALLEN
Alla intresserade är välkomna att gratulera premiärvinnaren.
Även mässan har, i samarbete med auktionshuset Bukowskis, inför årets mässa
instiftat ett designpris – Born Classic – som går till en ny produkt, möbel eller belysning, formgiven av en skandinavisk designer eller tillverkad av en producent från
Skandinavien. Vinnaren presenteras lördagen den 9 februari, då mässan är öppen för
allmänheten, på scenen i Viktoriahallen.

ET

PREMIÄRER:

PRIS

FÖRENINGEN HEMLJUS

Prisat par välkomnar mässbesökarna
DET ÄR MED SPÄNNING de flesta mässbesökare
tar första stegen in i Stockholm Furniture &
Lights Fairs hallar för att se hur den – alltid
– spektakulära loungen i entrén utformats.
Eftersom Kina under en följd av år spelat
en dominerande roll inom hembelysningsbranschen är årets Guest of Honour, som
utformar detta första intryck, extra intressant.
Neri&Hu, Lyndon Neri och Rossana Hu,
är ingalunda okända för de i den internationella designvärlden insatta mässbesökarna.
De har redan tidigare gjort avtryck i Sverige, bl. a. genom designuppdrag för Bolon
och OFFECT för att nämna ett par.

Neri&Hu grundades
2004
i
Shanghai, där basen finns, men man
har också kontor i
London.
En poetisk och
visionär blick präglar parets verksamSkiss av Neri&Hu
het inom arkitektur
och design anpassad till en globaliserad
värld.
De tog med glädje emot mässans inbjudan, inte minst med tanke på de fria händer
de fick.

– Det ger oss möjlighet att tänka utanför
ramarna och vara mer utforskande, menar
paret Neri&Hu.
Vilka former dessa breda möjligheter tagit får vi se den 5 februari.

HÄR HITTAR DU HEMLJUS MEDLEMMAR PÅ MÄSSAN
Utställare				Monter nr		

Utställare				Monter nr

A-GROSSISTEN 			

C 06:21

KONSTHANTVERK			A 05:25

AH BELYSNING 			

C 02.19

LEDVANCE				C 12:39

AIRAM 				C 12:31

MARKSLÖJD

		

ANETA				C 02:41

PHILIPS 		

C 02:49 C 03:49 C 04:41

BELID				A 05:34

PHOLC				A 06:28

BERGO				C 02:10

PR HOME				C 04:39

BY RYDÉNS			

STAR TRADING		

GLOBEN LIGHTING		

A 12:33

C 02:33 A 02:28

IFÖ ELECTRIC			

C 13:39

C 13:40 C 13:41

UNISON				C 02:35

A 01:28

WATT & VEKE			
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C 03:06

Belid får kapitalstark majoritetsägare

Foto: Anna Sigge

SVERIGES LEDANDE TILLVERKARE av hembelys- resurser för att skapa ett större och starkare
ning, Belid Lighting AB i Varberg, har fått Belid Lighting, fortsätter han.
Med blicken bakåtriktad konstaterar
en ny kapitalstark majoritetsägare. Detta genom ett avtal mellan familjen Herstal och Martin Herstal och den svåraste delen i den
investeringsfonden Accent Equity 2017 LP process som företaget genomgått varit att
innebärande att de senare kommer att äga säga adjö till tidigare anställda i Danmark.
– Konsolideringen av Herstal och Belid
75 % av aktierna. Familjen Herstal behåller
under nya Belid Lighting med utgångsresterande 25 %.
Genom försäljningen tillförs Belid en so- punkt från huvudkontoret i Varberg är rätt
lid kapitalbas och får en stark partner för beslut för företaget och hade inte gått att
nästa utvecklingsfas. Under de senaste tio genomföra om det inte vore för alla tidigare
åren har Belid gått från att vara en mera anställda. Styrelsen har hjälpt oss som farenodlad tillverkare av hembelysning till milj att fatta de rätta besluten, konstaterar
att också bli en professionell spelare inom han vidare.
– Vi ser nu fram emot att utveckla Belid
sektorerna industribelysning och ljus för
offentlig miljö. En utveckling som skapat Lighting med två starka varumärken, Hersnya möjligheter, men som samtidigt stäl- tal och Belid. Försäljningen till Accent är
ler högre krav på struktur och kompetens starten på nästa resa för företaget och i våra
i ägargruppen.
– Flera industriella och professionella
kunder kan se värdet i en lokal tillverkare
och leverantör, där Belid Lighting säkrar
kvalitet,
leverans
och
flexibilitet i en
högre grad än
våra konkurrenter. För att
skapa fler möjligheter
och
bättre resultat
för kunderna är
detta helt rätt
tidpunkt att få
en professionell
partner
som
Accent med på
resan, säger vd
och delägare Martin Herstal får kapitalstark partner.
Martin Herstal.
– Vi har planerat att optimera processer
och metoder i företaget och med Accent
med ombord får vi en ny syn på verksamheten inifrån, som säkerställer att vi tar rätt
beslut varje dag. Ledningen i företaget fortsätter som tidigare och med Accents ägarskap kommer vi att få tillgång till större
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ögon är Accent den helt rätta majoritetsägaren av Belid Lighting, avslutar Martin
Herstal.
Belid som grundades 1969 redovisade
vid senaste bokslutet, 2018 05, en omsättning på 222 Mkr. Bolaget sysselsätter 160
anställda.
Accent Equity bildades 1994 och är en
av Nordens pionjärer inom bay-out-investeringar. Efter starten har Accent investerat i
83 bolag, varav 66 investeringar realiserats.
Ambitionen är att utveckla portföljbolagen
till att bli nordiska, europeiska eller globala ledare genom hållbara förbättringar av
verksamheten och av bolagens strategiska
positionering. Accent Equity Partner är investeringsrådgivare till alla Accent Equityfonder.

Hållbarhet ledstjärna
när Watt & Veke går vidare
DE FÖRSTA 20 ÅREN ÄR AVVERKADE – nu går man
in i en framtid som i många avseenden
kommer att se annorlunda ut än den period
som ligger bakom.
Watt & Veke passerade ifjol en milstolpe
och under huvuddelen av resan till denna
leddes företaget av entreprenören Monica
Lindström. När investmentbolaget KB 18
Företagsförädling AB 2014 köpte bolaget
innebar det att Monika succesivt avvecklade sin roll i bolaget.
VD-posten övertogs av Johan Pehrson,
en av delägarna i KB 18. Han hade en bakgrund som riksdagsman och efter att ha
lett strukturförändringarna i Watt & Veke
lockades han tillbaks till politiken och blev
vid fjolårets val åter riksdagsman (L).
För snart ett år sedan blev det dags för
ledningsbyte i bolaget. Nu till ett kvinnligt
”dubbelkommando” som innebär att Erika
Cederberg och Anna Pehrson delar vd-skapet. En duo som i tidigare yrkesroller mötts
i en leverantör-kundrelation och blivit goda
vänner.
Vi möter Erika mitt i julhandeln och på
en av landets hetaste handelsplatser, Åhléns
flaggskepp på Drottninggatan i Stockholm.
Här exponeras inte minst Watt & Vekes
starkt uppskattade profilprodukter, adventsstjärnor av papper. Varuhusets lampavdelning fylls av ett antal leverantörer som
själva får ta ett mycket stort ansvar för att de
egna produkterna finns på plats i rätt mix
och i tillräckligt antal.

Erika Cederberg tror att alltfler kommer att vara mer medvetna om
vikten av hållbar konsumtion.
Ledarduon Erika och Anna har att navigera utifrån förutsättningar som ändras
i allt snabbare takt. Det innebär dock inte
att de saknar tydlig uppfattning om resans
medel och mål.
– Både som enskild och som företagare
måste vi vara beredda att möta en omställning som blir kostbar, menar Erika. Det är
oundvikligt att vi måste satsa på hållbarhet,
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Foto: Agneta Tjäder

inte minst vid val av material i våra produkter.
– Jag märker att förra sommarens väder
med rekordvärme och torka gjorde starkt
avtryck i människors sätt att förhålla sig
till konsumtion. Oreflekterade ”skräpköp”
blir allt färre och konsumenten kommer att
prioritera färre köp och då av varor med
kvalité.

INSPIRERAS AV VÅRA NYHETER!
Se mer på startrading.se

Omtanken om miljön skall hos Watt &
Veke ta sig allt starkare uttryck i materialval
och styr mot bl. a. mässing och sten.
– När en produkt med vårt varumärke
spelat ut sin roll hos den ursprunglige
ägaren skall den kunna ärvas av efterkommande generation eller säljas genom någon
second-handkanal.
I detta tänkande ingår också begreppet
Fair Trade. Väl förankrat hos Erika, inte
minst med tanke på hennes förflutna inom
kaffehandel.
I Indien produceras Watt & Vekes ad-

NORTHERN
LIGHT FAIR
MONTER
C13:40 &
C13:41

294-13, 297-71, 355-10, 355-11

Vacker och elegant
– med en lyxig
känsla

Boris - nytt hos Watt & Veke
ventsstjärnor hos tillverkare med fokus på
att hjälpa sina kvinnliga medarbetare till ett
självständigare liv. Kvinnor anställs och får
en bra lön och genom detta en självständighet. Stora delar av produktionen består av
återvunna ”trasor” och sker för hand. Vatten är en bristvara i Indien och används därför inte alls i produktionen av julstjärnor.
Att vägen ut på marknaden för produkter

294-12, 294-47, 297-72, 355-06, 355-07, 355-08, 355-09
Alla lampor har energiklasss B-A+

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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idag ser mycket annorlunda ut och i ständig
förändring mot tidigare finns djupt i Erikas
medvetande.
– En mycket stark tendens är ”influencers” som allt starkare styr och inspirerar
konsumentens beteende. Inte minst unga
köpare vill gärna följa den stil dessa förespråkar. Vi tar gärna hjälp den vägen, men
bara under förutsättning att vederbörande
influencer verkligen gillar vårt varumärke
och vad det står för.
För Watt & Veke, som i likhet med flera
av sina konkurrenter, söker och utvecklar
produkter inom samma leverantörssfärer,
kan naturligtvis likriktningen i varuutbudet
bli ett problem.
Erika vill dock inte lägga alltför stort fokus på den frågan.
– Givetvis är det tråkigt om någon direkt
kopierar en produkt vi menar kommit fram
i vår idéverkstad. Ibland, och kanske mestadels, handlar det sannolikt om ofrivilliga
intrång.
Avslutningsvis, med ett årslångt perspektiv på delat ledarskap, är detta en modell för
flera?
– Hos oss funkar det bra. Våra roller är
tydligt definierade. Anna styr vilka varor
som skall in i vårt sortiment, jag leder dess
väg ut på marknaden. Som personer skiljer
vi oss åt och kompletterar därmed varandra.
Lika tillfreds med denna modell är Erika
med att finnas i en företagsgrupp med ett
antal olika kompetenser.
– Det är alltför lätt att prioritera operativa
uppgifter på bekostnad av de rent strategiska. Då är extern hjälp från andra i företagsgruppen guld värt, avslutar Erika.

Watt & Vekes medarbetarstab.

FAKTA WATT & VEKE
Etableringsår		
Ägare			
Omsättning 2017
Antal anställda		

1998
KB18 Företagsförädling AB
39 Mkr
10

Några andra bolag i koncernen KB18,
som består av totalt 8 bolag är:
Consentio
utbildning
Securus		
säkerhet
Emmlight
komponenter för el och belysning
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Problem i varierande grad
i belysningsfackhandeln
STÖLDER I SVENSKA BUTIKER är ett växande
problem, vilket tydligt framgår av undersökningar bl. a. HUI Research gjort bland
medlemmar i Svensk Handel.
När den senaste presenterades framgick
det s.k. kriminella svinnet under 2016. Varor för 7,9 miljarder kronor försvann ut ur
butikerna utan att passera dess kassasystem.
Det innebar en ökning med 31 % eller 1,8
miljarder jämfört med 2013.
Det kriminella svinnet delas upp i två
kategorier, externt och internt. Det externa
svinnet, d v s stölder gjorda av butiksbesökare, uppgick till 6 miljarder medan personal och chefer i butikerna tillskansade sig
varor utan att betala för 1,9 miljarder.
HEMLJUS har pejlat läget i belysningsfackhandeln, där man redovisar problem av
varierande grad
Storleken på svinnet av detta slag angett
i procent av omsättning uppgår i vår undersökning till 0,2 till 1,0 %. En generaliserande bild av förövarna pekar främst på
enskilda personer, i en del fall missbrukare,
men i storstaden pekar någon butiksägare
på organiserade ligor. I de senare fallen utgör då stöldgodset dyrare märkesvaror. I de
flesta fall är de populäraste stöldobjekten
mindre ”okopplade” varor såsom ficklampor och ljuskällor.
I den senare produktkategorin lyfter flera
deltagare i vår enkät fram LED-ljuskällorna. Varor, som i jämförelse med sina föregångare, glödlampor, står för ett betydligt
högre värde i förhållande till sin volym. Det
synes locka fler att ta risken för upptäckt.
Någon utbredd rädsla finns inte bland
butiksägare eller anställda inför mötet med
förövare. Undantaget är en storstadsbutik i
centrumläge där ett obehag spridit sig bland
personalen.
Benägenheten att polisanmäla stölder varierar starkt. Många pekar på det meningslösa i detta, inte minst med tanke på den
tidsinsats som krävs.
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Genomgående reaktion hos de som drabbas av stölder är ”ilska”.
För att få bukt med problem kring butiksstölder eller minska dessa krävs från flera
olika håll åtgärder. Många handlare HEMLJUS talat med hoppas på starkare stöd
från samhället. Redan tidigt på 2000-talet
kom en lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang efter beslut av åklagare.
I samband med detta föreslog en rättspolitisk grupp inom Alliansen att motsvarande möjlighet att hindra personer som
begått upprepade stölder eller uppträtt störande vid butiksbesök skulle skapas. I gruppen ingick bl. a. Hemljus ordförande Johan
Pehrson som rättspolitisk talesman för dåvarande Folkpartiet, idag Liberalerna.
Då fanns ingen majoritet i Riksdagen för
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en såda lagstiftning, men i början av fjolåret tillkännagav justitieminister Morgan
Johansson (S) regeringens avsikt att tillsätta
en utredning för att se över frågan om tillträdesförbud i butiker.
Senare under året undersökte Svensk
Handels stämningsläget i frågan i Riksdagen. Alliansen står kvar vid sin uppfattning
och har numera stöd av Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det innebär
att det nu finns en riksdagsmajoritet beredd
att ge handeln den hjälp en lag om besöksförbud i butiker skulle innebära.
Ett faktum som hälsas med stor tillfredställelse bland de handlare och butiksmedarbetare HEMLJUS talat med i frågan.

90 ÅR PÅ

SAMMA ADRESS
Klenoder i fyllda källarförråd
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JUST DÄR, I HÖRNET MELLAN PRÄSTGATAN och Nya
Rådstugugatan i utkanten av Norrköpings
centrala delar ligger butiken som för innevånarna i östgötastaden blivit en institution. Ingen norrköpingsbo kan minnas att
det funnits något annat än Willes där.
Om butiken är en av
de äldsta i landet så är
ägarna färska. För
bara två år sedan
tog makarna Elsie
och Johan Andersson över rörelsen och
driver nu med hjälp av
dottern Johanna denna
med massor av nya idéer.
Men, tillbaks i historien.
Det var 1928 som Willes Elektriska startades av ägaren till fastigheten
Prästgatan 5. Inledningsvis delades den nuvarande butikslokalen på 170 kvadratmeter
med ett bageri, som sedan fick flytta ut för
att ge plats för den expanderade elaffären.
Inledningsvis var produktutbudet ytterst
begränsat. Dessutom var långt ifrån alla
hushåll elektrifierade. De som kunde dra

nytta av moderniteten el utnyttjade denna
för i första hand belysning, om än sparsmakat. I varje rum fanns i stort sett bara en
enda lampa som hängde mitt i taket. Dekorationsbelysning var det sällan eller aldrig
fråga om.
1954 övertogs rörelsen
av Eskil Jonsson, som
under en lång tid var
en profil i branschen.
Han tog till sig alltmer av det växande
produktutbudet och
satsade inte minst på
radioapparater
och
dammsugare. Affärerna
gick bra och under en period drev Eskil Jonsson två
butiker, den andra på Gamla Rådstugugatan.
Efter 35 år som ägare överlät han, 1989,
butiken till Tommy Gustavsson, som innan
dess jobbade som säljare i en konkurrentbu-

blev basen i Willes Vintage
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tik. Tommys period som handlare blev 28
år lång och vi är alltså framme vid 2017, då
familjen Andersson tog över.
Johan Andersson, som arbetat som elektriker under 30 år, varav de fyra senaste
med egen firma, hade länge drömt om att
inlemma en butik i sin rörelse. Parallellt
hade Elsie planer på att trappa ned i sin roll
som mäklarassistent.
Johans planer gick i lås, makans kom däremot helt på skam. Nu är det inte längre
fråga om någon 40-timmarsvecka.
– Jag förstod nog inte hur jobbigt det
skulle bli, menar hon. För Johan var belysning sedan länge ett stort intresse, men jag
klev in i branschen med ”konsumentögon”.
Inte så dumt – jag tänker ofta i andra banor
än de som har mångårig erfarenhet.
Nu har de nya ägarna inte gjort det så
lätt för sig. En trappa ned, snarast i en katakomb, ligger lagret på 225 kvm. De flesta
i en ny ägarroll hade med stor sannolikhet
beställt fram några containers och rensat
rent från det mesta som finns där för att ge
plats till nya varor.
Och därmed gått miste om en bärande
idé i företagets nya affärsidé – Willes Vintage. I prång och bås som ursprungligen
byggts som källarförråd för hyresgäster
trängs massor av varor, inte minst lampfötter. Flertalet aldrig uppackade – det sker efterhand. Vi hittar lampor med gammaldags
S-märke från tillverkare och grossister som
sedan årtionden är borta från marknaden.
Vi lägger märke till leverantörer som Ivars
Armatur, Rejmyre Armaturfabrik – en gång
marknadens gigant - och Maria-Lampan för
att nämna några.
Det handlar nästan genomgående om gedigna lampor av hög kvalité. I stor utsträckning helgjutna mässingfötter.
Dessa dyker nu löpande upp på Willes
hemsida och finner köpare från hela landet.

De tidigare ”hyllvärmarna”, inte sällan
inslagna i tidningspapper från 50-talet,
trängs i lagerbåsen med ett större antal konventionella glödlampor, vars förpackningar
skvallrar att de inte tillhörde de senaste
generationerna av den ljuskälla som sedan
länge är utfasad. Men som får säljas ”så
länge lagret räcker”.
Hemsidan, www.willesel.se, har bidragit
till att förändra företagets kundstruktur,
som innan dennas tillkomst dominerades
av åldersegmentet 55 +.
Elsie, som tillsammans med dottern Johanna, har hand om sortimentsammansättningen har strukturerat om denna för
att locka en yngre publik. Viktiga leverantörer i den processen är By Rydéns, PR Home
och Norrsken Design.

Elsie Andersson tar vara på historien, de nybeställda plastkassarna är nytryck i retrostil.

Stänger man en lördag åker den här skylten från
50-talet upp på butiksdörren.
– Mina erfarenheter från mäklarbranschen har gett mig en bra bild av dagens
nybyggnation, vilket underlättar arbetet att
ta fram intressanta produkter, menar Elsie.
Man har också ett brett utbud av skärmar.
Från att ha erbjudit ett basutbud tar man
nu ut svängarna med hjälp av leverantörer
som PR Home, Hallbergs, watt & veke och
Oriva.
Affärerna skall också fås att växa med
ljuskonsultation. Denna tar ofta utgångspunkt i kundernas bilder av hemmet och
ger Elsie underlag för förslag. Nästa steg
blir ofta att Johan provar lamporna på plats
i köparnas hem. Detta har gett ett flertal relativt stora projekt på hemsidan.

Behöver ni glödlampor av gamla sorten?
Hos Willes finns det gott om dem.

Foto: Agneta Tjäder

Marianne Johansson har fått koncentrera sig på lampor.
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Reparation av trasiga armaturer spär också på intäkterna i allt större grad.
Förutom ”konsultinsatser” av tidigare
ägaren, Tommy Gustavsson, satsar makarna
Andersson att skaffa erfarenhet genom att
delta i gruppen Belysningsfackhandlarna.
Omsättningsnivån är idag 2,5 Mkr, men
stiger månad för månad, inte minst tack
vare att medelåldern på de som kommer in i
affären fortlöpande sjunker.
Det finns anledning tro att de så småningom blir 100-årsjubileum på Prästgatan 5.

Johanna, dotter i ägarfamiljen, ångrar inte att hon
bytte jobb som förskollärare och hamnade bakom
disken hos Willes Elektriska.
Foto: Agneta Tjäder

Moon 4 strl
Varmt Välkommen
att se fler av
våra nyheter
på NLF C02:41
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PROFILEN

HAN NÄRMAR SIG LIVETS middagshöjd och trots
att han inte tillhör de verkliga veteranerna i
branschen så är han obestridligen en av de
mera kända.
Jonas Langegård såg dagens ljus i Kristinehamn sommaren 1970. Det här med lampor fick han med sig i blodet, vilket inte är
så ovanligt. Pappa Bengt, utbildad elingenjör, jobbade bakom disken i ortens lampbutik, El-Modul. Det var säkerligen inte för
att slippa barnskrik, men faktum är att samma år tog fadern steget till att bli fältsäljare
hos Fagerhult. Uppdragsgivarna har växlat
under åren, men fortfarande är Langegård
sr trots 70+ still going strong och har inte
helt lagt undan säljväskan.
1989 startade Bengt Langegård butiken
Bro Belysning. Ett arbete där lockade Jonas
mer än att fullfölja studierna fram till studentexamen. Detta val gav helt andra möjligheter till kompisliv och festfixande, som
alltid stått högt på Jonas prioriteringslista.
Till dessa val bidrog inte minst ett stigande intresse för matlagning, som vi skall
återkomma till.
Parallellt växte intresset för kläder, som
fick honom att visa lamporna ryggen. Det
blev flytt till värmlandsmetropolen Karlstad och butikkedjan MQ. Där såg man ett
ledarämne och investerade i en butikchefsutbildning. Plötsligt en dag stod framför
disken en dam som kom att bli Jonas sambo
under 10 år. De skaffade en väl tilltagen
centrumlägenhet, som inte sällan blev en
samlingspunkt för utdragna middagar.
Det fanns hos Jonas en längtan att skapa
”något eget”. MQ fick klara sig utan honom
och tillsammans med en kompanjon startade han i Karlstad och senare även i Kristinehamn klädbutiker med ”out-let-koncept”,
Carlstad Depå.
Lite med blickarna riktade på framgångssagan Lager 157. Där upphörde likheterna,
inhoppet som egenföretagare i den tuffa

Foto: Jan Töve

klädbranschen slutade inte så väl utan kostade en del ”läropengar”.
Hans försök att driva butiker och samtidigt jobba som fältsäljare i ljusbranschen
hade visat sig alltifrån enkelt.
Livet för Jonas underlättades därför betydligt när han 2015 blev heltidsanställd av
Aneta och i den rollen finns han ännu kvar.
Det var inget äventyrligt steg eftersom Jonas tidigare arbetat i växjöföretaget och där
alltid känt sig hemma.
Det ständiga resandet tog död på samboskapet. Eftersom han alltid ”bott på fel
plats” m h t sina säljdistrikt blev det hotellövernattningar under i stort sett hela arbetsveckan i Södra och östra Sverige.
Ännu längre österut bär det numera
ett par gånger om året. Tillsammans med
Anetas produktansvariga, Christina Hellerstedt, reser han två gånger årligen till Kina
för att arbeta fram nya produkter för Aneta
och norska systerbolaget Scanlamps.
Så var det här med mat. Redan 2008 fanns
Jonas Langegård med i TV 4:s långkörare
”Halv åtta hos mej”, där fyra personer i
samma stad – i det här fallet Karlstad – tävlade i matlagning med varsin vardagskväll
under samma vecka. En meny bestående av
pilgrimsmusslor, hälleflundra, tournedos
och italiensk dessert lämnade konkurrenterna bakom.

Resandelivet innebär givetvis att möjligheten att stå bakom egna grytor är begränsade. Nödvändig näring hämtar han därför
mestadels från Scandics kvällsbufféer och
rikliga frukostar. Och dessemellan Mac
Donalds drive-in. Hans hyllning av Scandics sallader synes i första hand vara läpparnas bekännelse. En rondör som frestar allt
starkare på skjortknapparna skvallrar om
att kosthållet inte helt är i linje med vad allt
högljuddare näringsexperter förespråkar.
Numera är det så att ”ungkarlslivet” sedan två år är ett minne blott. Idag finns
Jonas bopålar inte enbart i Kristinehamn
utan också – i första hand – i Jönköping
där sambon, Tum, ”lagar mat hela tiden”.
Och dessutom arbetar intensivt sju dar i
veckan. En till synes perfekt partner till en
man som inte alltför ofta nöter på den egna
huvudkudden.
Kommer han till grytorna stiger ofta italienska dofter ur dessa. Vilket inte hindrar
att kockgiganter som britten Jamie Oliver
och Leif Mannerström tillhör förebilderna.
Tro nu inte det är bilden av en matglad
”soffliggare” vi försöker ge. Jonas mår som
allra bäst då han med svampkorg i handen
får gå på jakt efter skogens gula guld. Eller
när han får sträcka ut stegen utmed Rosenlunds bankar vid Vättern i ”nya” hemstaden
Jönköping.
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Myndigheter i samarbete
mot elfarliga produkter
DE SOM IMPORTERAR elartiklar som i olika
avseenden inte uppfyller olika myndighetskrav löper allt större risk för upptäckt.
Genom ett allt bredare samarbete mellan
Elsäkerhetsverket och tullen stoppas bristfälliga elprodukter innan antingen utanför
våra gränser eller i tullager.
Främsta motiven för skarp kontroll av
importen är att man vill undvika att personer, egendom och miljö utsätts för risker,
men också strävan att bidra till konkurrensneutral handel.
Det finns av förklarliga skäl inga specialkunskaper kring elsäkerhet hos tullen, men
viss utbildning har verket kunnat förmedla.
Samtidigt är det så att tullen har en mängd
olika produktområden att hålla ögonen på.
Enklaste upptäckten i tullen görs utifrån
synliga brister, exempelvis utebliven eller
felaktig märkning. För att få brister under
Elsäkerhetsverkets lupp kan man klara detta genom foton eller i vissa fall genom att
skicka över ett prov. Ovanliga artiklar eller artiklar i stora volymer väcker ofta extra
uppmärksamhet.
Tullen kan också få hjälp genom ett
EU-samarbete som innebär att om en viss
produkt avslöjats med brister i exempelvis

– Kina är helt dominerande när det gäller
tillverkningsland, men det kan också handla om transferland, främst i Mellanöstern.
Majoriteten av svenska importörer av
bristfälligt gods utgörs av en- eller fåmansföretag, ofta med blandade sortiment.
– För dessa kan det vara svårt, eller nästan omöjligt, att hålla reda på alla bestämmelser, inflikar Martin.
Oavsett om importen av bristfälliga varor är medveten eller ej så tar importören en
stor risk som kan få betydande ekonomiska
konsekvenser.
– I mindre allvarliga fall, främst administrativa brister i form av felaktig märkning,
kan det handla om återsändning av godset
på köparens bekostnad.

– Värre och kostsammare blir det om
varorna måste destrueras. En process som
sker under övervakning av tullen och som
också den bekostas av importören.
Den 24 april kommer Elsäkerhetsverket
att i Stockholm i samarbete med en rad andra myndigheter, bl. a. Kemikalieinspektionen, arrangera ett kostnadsfritt seminarium
i Stockholm under temat ”Din produkt –
ditt ansvar”. Hit är etablerade och presumtiva importörer välkomna för att förkovra
sig kring de minst sagt komplicerade regelverk som omger varuimport.

Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket
Frankrike går larm till övriga länder i unionen.
Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket, ser ett mönster vad gäller
både tillverkare/avsändare i ursprungslandet och mottagarna i Sverige.

Skaffa ÅF-inlogg på www.norrskendesign.com
order@norrskendesign.com – 026-120200
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Välkommen till höstens stora
mötesplats för den nordiska
möbel-, inrednings- och
belysningsbranschen

Den 27-28 augusti 2019 är det dags igen för Sveriges ledande

leverantörer av möbler, inredning och belysning att visa upp det senaste
och bästa ur sitt sortiment med fokus på hemmiljö för en dedikerad
fackpublik bestående av butiker, e-handlare och inredare.
Nu flyttar vi till Svenska Mässan vilket ger mässan ett lyft och där vi kan bli
ännu proffsigare och större. Äntligen etableras en mötesplats på hösten för
den nordiska möbel- och belysningsbranschen!

Lägg in datumen i kalendern och läs mer på www.mobelmassan.com

27 - 28 AUGUSTI 2019 • SVENSKA MÄSSAN
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Arrangör

BLACK Friday USA-import
som kommit för att stanna
OFTA HÖRS KRITIK mot att typiskt amerikanska
företeelser får fäste i Sverige. Det handlar
inte minst om Halloween-firande men också Black Friday som introducerades i Sverige 2013. För bara några år sedan var det
många svenskar som inte hade en aning om
vad det senare begreppet innebar, men nu
växer den ”svarta fredagen” lavinartat.
Black Friday dök upp i USA redan på
60-talet i samband med tidigare etablerade
Thanksgivings Day och är sedan 2005 den
största shoppingdagen i landet.
Alltfler svenska detaljhandlare hakar efterhand på och vässar sina erbjudanden
just denna fredag, alltid den sista fredagen i

november. Många förlänger också sin kampanj och låter den pågå en hel vecka.
I handlarkåren finns blandade känslor,
inte minst i belysningsfackhandeln. Detta
inte minst eftersom Black Friday infaller
under den period då denna handel ändå
”peekar”. Det finns också en rädsla för att
man på sikt vänjer konsumenterna vid att
styra sina inköp till att ske enbart i samband
med reor och andra kampanjer. Och därmed ytterligare reducera den marginal som
många redan idag anser vara för låg.
2017 handlade svenska konsumenter i
butik och via webben för hela 5,3 miljarder
under den speciella dagen. Det innebar då

Karl Nilsson noterar att Black Friday gav bra försäljning.
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en ökning, vad gäller e-handeln på hela 46
% enligt en undersökning gjord på uppdrag
av Postnord. Från samma källa uppges denna handel 2018 stigit till 6,7 miljarder, d v s
en ökning med 26 %.
Det är inte bara oron för ändrade konsumtionsmönster och sjunkande marginal
som oroar. Många pekar också på negativa
miljöeffekter till följd av köp styrda mera av
låga priser än verkliga behov.
Farorna med ohämmat köpande har inte
minst uppmärksammats av 2017 års Nobelpristagare i ekonomi, beteendeekonomen
Richard Thaler. Han har forskat bl. a. kring
handelns sätt att gillra fällor för att få folk
att handla mer. Hans klara råd är:
– Skulle du inte köpt varan till ordinarie
pris, köp den inte på rea.
Även om det är med blandade känslor
svenska lampfackhandlare sätter röda lappar på hela eller delar av sitt varuutbud under Black Friday inser de flesta, inte minst
i de större städerna, att detta är ett ”nödvändigt ont”. Antingen är man med eller så
släpper man iväg omsättning till konkurrenterna.
Tomas och Anette Pellijeff som driver
Stockholms Ljusbutik på Fleminggatan i
Stockholm har några års perspektiv på att
satsa under Black Friday.
– Första året, 2016, satte vi attraktiva priser på några få utvalda produkter. Responsen blev nära nog noll, berättar Tomas.
Man tog nya tag 2017 – 20 % rabatt på
hela sortimentet. Nivån sattes efter det att
de väntat in de ledande e-handlarnas erbjudande.
– Vi blev tagna på sängen, omsättningen
steg till 1,3 Mkr mot 250 000 motsvarande
helg året innan.
Det innebar att Black Friday-aktiviteten,
fredag till söndag, genererade hela 8 % av
årsomsättningen.

BLACK FRIDAY SUPER SALE
Begränsat antal, först till kvarn!

85%

50%

rabatt

rabatt

ANETA
UPLIGHT
Svart.

599:(1199:-)

STAIR
TAKKRONA
12:A
2:a sortering, ex. LK.

299:(1999:-)

*Gäller ej redan nedsatta produkter.
Erbjud. gäller så långt lagret räcker, 2018-11-23.

2018 års utfall i Stockholms Ljusbutik låg
på ungefär samma nivå som året innan.
– Visst, det finns nackdelar. Marginalerna
krymper och det blir inte mycket kvar. Men
volymen kompenserar naturligtvis till viss
del, avslutar Tomas Pellijeff.
Karl Nilsson på LjusExperten i Jönköping tillhör dem som och fick bra genomslag senaste Black Friday.
– Årets bästa försäljningshelg tillsammans med den påföljande, menar Karl, men

Massor med bra erbjudanden
hela dagen!

53%
rabatt

20%
rabatt
i butiken
Gäller endast
BLACK FRIDAY*

POKER PLAFOND
45 cm. Krom och
mässing.

699:(1499:-)

Öppettider: Mån-fre 10-18,
Lör 10-16, Sön 11-16
036-16 17 20 | Solåscenter
www.ljusexperten.se

pekar samtidigt på att Black Friday utan
tvekan tar en del försäljning av den förväntade fram till jul.
– Jag ser det som viktigt att haka på. Det
är mycket folk ute, de är köpsugna och öppnar plånboken.
– Har du däremot inte rätt erbjudanden
lämnar de snabbt butiken.
Carl uppmärksammar också det faktum
att kampanjföreteelsen är lättare att anamma när den, som i fjol, inte infaller helgen

med 1:a Advent, som normalt är butikens
bästa helg. Så blir dock fallet under innevarande år, då Black Friday infaller 29.11.
Hans kollega i Skövde, Micael Hofmeijer,
har många års erfarenhet som lamphandlare och är lite kritisk inför handelns sätt att
hantera en företeelse som Black Friday.
– Jag gillar inte riktigt att vi tar åt oss
alla amerikanska påfund. Visst har Black
Friday blivit en viktig försäljningsaktivitet,
men jag tycker vi borde kunna begränsa den
till just fredagen och inte som en del gör
sträcka ut den till en hel vecka.
Han har under åren sett stora förändringar i konsumenternas beteenden under åren.
– 10 % rabatt är idag helt ointressant och
påverkar ingen. Och ingen åker heller någon längre sträcka för 20 %, menar Micael.
Som i likhet med sina kollegor inte kan
komma undan att presumtiva lampköpare
framöver förväntar sig att årets bästa kap
kan göras i samband med Black Friday.

www.markslojd.com
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Ökande säkerhet på julbelysningen
ELSÄKERHETSVERKET TESTAR SEDAN flera år tillbaks och i samarbete med flera andra EUländer säkerhetsstandarden på delar av det
ökande utbudet av julbelysning. Inför förra
julen köpte man in och testade 14 olika produkter, alla ur kategorin volymvaror från
kända tillverkare. Att detta urval bidragit
till att verket konstaterar att säkerheten på
julbelysning som säljs i svensk handel blir
allt bättre, bekräftas av Per Samuelsson,
inspektör vid marknadskontrollen vid Elsäkerhetsverket.
Av de 14 undersökta produkterna var
någon en traditionell julgranslinga. Huvuddelen utgjordes dock av trådslingor för utomhusbruk, där kraven är högre.
Fyra av artiklarna var helt utan anmärkning både vad gäller märkning och tekniskt
utförande vad avser säkerhet. Nio produkter fick mindre anmärkningar, men då

gällde det genomgående brister vad avser
märkning eller etiketter, vilket oftast utan
större ansträngningar kan rättas till.
Den återstående produkten, en slinga,
uppvisade tveksamheter vad gäller anslutning till nätspänning. Utförandet innebar
att den kunde ”kopplas förbi” den AC/DCadepter som ingick.
– Slingan var dock byggd på sådant sätt
att den klarar vanlig nätspänning och så här
långt är den endast föremål för undersökning innan ett utlåtande kan göras.
Alltså – nära nog full pott!
Utifrån undersökningen och erfarenheter från andra produktområden rekommenderar Elsäkerhetsverket landets konsumenter att inte köpa belysning via näthandlare
utanför EU.
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tradition möter framtid
Ifö LED. Klassiska armaturer i porslin och
glas, nu med inbyggd ledmodul.
6W • 600lm • 2700/3000K • Energiklass: A+

T: 08 - 34 23 33
M: info@wattveke.se

www.wattveke.se

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00
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PÅ NYA JOBB
CECILIA LINDQVIST
INKÖP OCH SORTIMENT
Cecilia Lindqvist
är inte ny på PR
Home, men väl i
rollen som inköpo c h s or t i me ntassistent. Hon har
tidigare arbetat där
som
kundtjänstansvarig. Kunskapen om företaget
och dess sortiment
underlättar när hon
tar sig an sin nya
uppgift.
Hos Cecilia, som är bosatt i Borås, är fritiden fylld av familjeliv där hundar spelar en framträdande roll.

JOSEFIN ANDERSSON
INNESÄLJARE
Hon brinner för
goda affärer i
högt tempo – Josefin
Andersson
som finns hos BY
RYDÉNS sedan
förra månadsskiftet. Som ny medarbetare kommer
hon att ingå i team
Sales Sweden som
innesäljare.
Hon kommer närmast från rollen
som butikschef i Liz Design i Gislaved.
Fritiden ägnar hon i första hand åt familjen.

97794

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

Handen på hjärtat – nog är vi alla lite ”prisjägare”. Kanske beroende av att handeln på olika områden i sin marknadsföring, i mina
ögon, nästan alltid lyfter fram sina – låga – priser. Kvalitetsaspekten som i slutändan ofta avgör kostnaden för en viss vara kommer i
bakgrunden.
Jag upplever samtidigt att miljöaspekten på köpet eller bruket av en specifik produkt glädjande nog ibland får viss uppmärksamhet.
Kinaimporten som öser över oss floder av billiga prylar är en del av den här problematiken. Personligen erkänner att jag alltför ofta
köper grejor ”för säkerhets skull”.
Det kan handla om exempelvis timers för att styra inte minst lampor. Numera säljs de ofta i trepack och till låga priser. Jag har därför på
min ”lagerhylla” minst två timers till varje ljuspunkt i lägenheten. Och alla blir överflödiga om jag anammar den nya teknik som finns.
Jag har sällan eller aldrig ställts inför uppgiften att sälja till konsument. Det finns dock, om än inte särskilt representativa, undantag.
Jag tänker främst på ett tillfälle på tidigt 80-tal då jag för min idrottsförening under en marknadsdag skulle kränga näst intill osäljbara
prylar vi tiggt från stans handlare.
Från en hattaffär fick vi ett 50-tal kepsar av skiftande stuk, alla prismärkta i spannet 100 – 150 kronor. Fabrikatet var, då som nu,
välkända Wigéns.
Nu får jag motsäga mig vad jag inledningsvis påstod.
Här hjälpte inget lågpris i världen. Det var inte många som var beredda att lägga en tia för en sprillans ny huvudbonad. Allra minst den
äldre ”odalman” som dock var vänlig nog att visa ett mycket starkt intresse för en grönrutig kepa. Priset avvisade han dock – alldeles för
högt. Med tanke på de tröga affärerna gick jag ned till en femma och räknade med affär. Men icke. Inte ens mitt ”slutbud” – två spänn
gick hem.

Inte heller mitt, med stigande irritation, påpekande om vi jobbade ideellt för ungdomars fritidsysselsättning köpte han. Jag insåg att
mannen hindrade mig för att göra affärer med andra spekulanter och gav honom budet:
– Om du tar kepsen och får tre kronor av mig kan vi göra affär då?
– Hur menar du då?
Trots att jag utan tvekan hade att göra med en otroligt slipad prutare ställde jag honom inför en situation han aldrig förr eller –
säkerligen - senare varit med om. Jag fick ytterligare förklara tanken med mitt affärsupplägg och efter bara
någon minut var vi framme vid ett avslut.
Han fick tre spänn ur min magra kassa, tog kepsen och gick iväg. Han vågade inte vända sig om, troligen av
fruktan för att jag skulle ändra mig.
Jag mötte honom någon månad senare. Iförd sitt nyförvärv.
REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

Den satt som en smäck!

PÅ GÅNG
Stockholm Furniture & Light Fair – Stockholmsmässan Älvsjö
Elfack – Svenska Mässan Göteborg
Ljusdagen 2019 – Stockholm
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CHIERI 7853-250 High Power LED

CREMONA 7999-370 High Power LED

ANTARES 408-750

ANDRIA 7861-370 High Power LED

Tidsenlig utebelysning
Låt trädgården stå i fokus! Ljussätt växter och uteplats med den senaste trenden.
Konstsmide har ett stort sortiment av fasad-, mark- och dekorationsbelysning.

Sverige/Danmark/Norge
Gnosjö Konstsmide AB, Box 54, 335 22 Gnosjö
Tel. +46 (0)370 33 20 00
Finland
Konstsmide Finland OY, Tiilipojanlenkki 4, 01720 Vantaa
Tel. +358 (0)9 224 26 60

www.konstsmide.se

”Quality is remembered
long after the price
is forgotten„

