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För övriga produkter, nyheter samt närmaste 
återförsäljare besök vår hemsida

MATERA 7851-370 High Power LED

VALE 424-259 High Power LED CESENA 7852-370 High Power LED

Moderna utebelysningar
Skapa levande utemiljöer med ljus! Belys fasad och växter med moderna utebelysningar.  
Din trädgård får ett helt nytt utseende och ljuset skapar fina effekter. 
Låt fantasin bli din enda begränsning.
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Det tog tid, men nu finns nya anslutningsdon för hemmets 
taklampor. Myndighet och bransch medger att man kunnat 
vara snabbare på fötterna.

Med jämna mellanrum ökar intresset för
”klassikernas klassiker” – Tiffanylampan.
Original sålt för 30 miljoner kronor.
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• 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
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• Star Trading AB Svenljunga 
• Texa Design AB Åstorp
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VILL DU HA ETT EGET EX?
VILL DU HA ETT EGET EXEMPLAR AV HEMLJUS?   
ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM BORDE HA TIDNINGEN  
MEN SOM SAKNAR DEN? HÖR I SÅ FALL AV DIG TILL  
FÖRENINGEN HEMLJUS OCH LÄMNA NAMN OCH ADRESS.  
RING PÅ 08-566 367 00 ELLER MAILA@HEMLJUS.SE
PRENUMERATIONEN ÄR KOSTNADSFRI.

Öppet Europa ger 
trygghet och välfärd
Det svenska välståndet är byggt på handel i samarbete med andra. Det vet 
inte minst vi företagare i branschen för belysning. Den globala handeln är vårt 
verktyg för att skapa framgångsrika företag. Vi är präglade av att handla med 
partners långt bort eller av att exportera våra produkter över hela världen. Vi vet 
att handelshinder, avgifter och tullar minskar dynamiken. Öppenhet och enkla 
regelverk gynnar oss och skapar välstånd. Det utgör i sin tur grunden för vår 
trygghet och vår välfärd i Sverige.
Det öppna Europa är genom EU en fantastisk marknad och ett av världens största 
frihandelsområden. Men detta går inte att ta för givet. Brexit är precis runt hörnet 
när detta skrivs. Vi som handlar med Storbritannien har säkert alla mött förtvivlade 
kunder som undrar vad som händer nu. Svaren är inte direkt självklara. Det enda 
vi vet är att det blir än krångligare. Nu räcker det inte att bara lösa den fysiska 
”kontaktfrågan”.
EU:s roll i dagens allt mer osäkra värld är betydelsefull. EU står upp för 
internationella lösningar och multilateralism när andra länders ledare vill 
bygga nya tullmurar. Det finns många argument för att samarbeta. Fred te x. 
Medlemsländerna i EU står i stort sett enade kring en ambitiös handelspolitik 
och vi har tillsammans tagit ledartröjan i arbetet med att stärka och reformera 
Världshandelsorganisationen, WTO. Detta medan inte minst Trump i USA krånglar 
och tänker väldigt nationalistiskt. Vi sluter alltfler långtgående handelsavtal med 
en växande grupp av länder som likasinnat är övertygade om att handel gynnar 
gemensam fred, hållbarhet och ekonomisk tillväxt. 
När jag nu lämnar rollen som ordförande i Hemljus så gör jag det med mängder 
av ny kunskap och viktiga erfarenheter. Det har varit ett par spännande år att få 
sätta sig in i våra gemensamma utmaningar. Allt från statens skattevillkor och våra 
myndigheters roll till alla självklara affärsmässiga utmaningar för vår bransch och 
våra respektive företag.
Vår bransch stöps om av olika samverkande krafter. Digitaliseringen och förändrade 
konsumtionsmönster påverkar givetvis även oss. Förpackningar blir viktigare och vi 
måste bygga om våra” ”affärer” för en växande digital handel. Min förhoppning är 
att Hemljus här kan fortsätta att i olika sammanhang hjälpa oss alla med inspiration, 
kunskap och att se nya möjligheter i denna förändringstid. Vi tävlar självklart med 
varandra om kundernas förtroende och medvetna slutkonsumenters kärlek till 
våra produkter. Den stora utmaningen vet vi dock alla kommer från stora aktörer 
utanför vår krets och inte minst från producenter i de 
länder många av oss idag har som partners. För att 
möta detta krävs mer samarbete och nya lösningar. Det 
kommer vi alla att vinna på. Inte minst våra kunder 
och alla människor som i framtiden drar fördel av att 
det finns en mångfald av företag som är tydliga med att 
kvalitet är viktigt när de vill lysa upp sina hem.

 

Johan Pehrson
Snart f d ordförande i Hemljus
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STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR lever upp 
till sin ambition att vara världens ledande 
mässa för skandinavisk design. Antalet 
fackbesökare på årets mässa uppgick till 
drygt 24 000, vilket innebär en ytterst 
marginell minskning jämfört med året 
innan.

Notabelt i sammanhanget är inte minst 
att var tredje besökare på mässan kommer 
från utlandet. 

Intresset därifrån understryks också av att 
den ökande andelen av medierepresentanter, 
nästan 900, till mer än hälften utgörs av 
journalister från andra länder än Sverige.

Mässan gav också ett kvitto på att 
allmänhetens intresse för inredning är 
ökande. Under lördagen, mässans sista dag, 
kom 5 557 personer för att tidigt få ta del av 
vad som händer på inredningsfronten. Det 
innebar en ökning på hela 20 % mot året 
innan.

Besökargrupperna på mässan är i övrigt 
tämligen stabila. Det handlar inte minst om 
de olika besökarkategorierna, exempelvis 
möbelhandel och belysnings- och 

elfackhandel. Den senare gruppen utgör 
4,6 % av besökarna. Andelen besökare från 
möbelhandeln är drygt fyra gånger så stor. 
I denna finns dock en stor andel som också 
arbetar med belysning i sina sortiment. 

Majoriteten av utländska mässbesökare, 
oavsett kategori, kommer från de nordiska 
grannländerna, Norge, Finland och 
Danmark. Noteras i sammanhanget att 
antalet besökare som tog sig den långa 
vägen från Kina var 196. 

Det som säkerligen bidrar till inte minst 
det utländska intresset för mässan är att den 
går hand i hand med Stockholm Design 
Week. I år uppgick antalet event under 
denna till rekordmånga 427.

Genom att belysningsbranschen på 
senare år allt tydligare splittrats mellan 
företag med enbart inriktning på offentlig 
miljö, utställare med produktutbud för 
såväl denna som hemsidan och sådana med 
odelat fokus på hemmiljö är det omöjligt 
för mässledningen att åstadkomma en 
samlad avdelning med belysning.

Mot bakgrund av denna problematik 

skapar man inför mässan 2020 en ny 
hallstruktur.

Detta innebär att
Hall A  Här kommer fortsatt att finnas 

tongivande företag inom offentlig miljö 
och design.

Hall B  Alltfler företag verksamma inom 
gränslandet mellan hem och offentlig miljö 
hamnar här.

Det innebär att området Contract & 
Home flyttar från hall C till hall B liksom 
företag som representerar möbler och 
belysning för hem. 

Hall C Eftersom antalet företag som vill 
visa möbler inom offentlig miljö med fokus 
på design ges detta segment den större 
yta som finns att tillgå i denna hall. Här 
kommer Greenhouse fortsatt att finnas.

Detta är den struktur som kommer att 
möta mässbesökaren 2020. 

Stockholm Furniture & Light Fair 2019
VAR TREDJE MÄSSBESÖKARE FRÅN UTLANDET

Ett mäktigt första intryck för mässbesökarna – kinainspirerat loungebygge signerat Neri&Hu. Foto: Mathias Nero, källa Stockholmsmässan
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TILLSAMMANS MED ETABLERADE formgivaren Joakim 
Thedin bjöd Markslöjd på femarmade taklampan 
Heaven. Mottagandet var så positivt att företaget har 
anledning att sikta lika högt som namnet antyder. 
Kronan, med generösa diametern 117 cm, tillverkas 
antingen i svart eller borstat stål. Dessutom kommer 
man tillmötesgå kundönskemål om en variant i 
mässing. Genomgående är opalmatta glasgloben i 
diameter 15 cm. 

Ut i rymden tar oss också Anetas satsning på 
Moon, som presenterades brett. Som taklampa i 
fyra storlekar, 30, 40, 60 och 80 cm:s diameter. Den 
senare en riktig mäktig glob. Bordlampvarianten 
erbjuds i storlekarna 20 och 25 cm.

Genom att den ljusa akrylplasten belagts med 
en tunn silkesväv skapas en illusion av att skåda 
”gubben i månen” en mörk kväll.

HÄR ÄR MASSOR AV 
SPÄNNANDE NYHETER 
FRÅN ÅRETS MÄSSA

Himmelsvid takkrona från Markslöjd, Heaven.

Moon, senaste 
nytt från Aneta.

Det var svårt att se någon genomgående trend i det belysningsföretagen visade upp på Stockholm Furniture & Light 

Fair. Medan helhetsintrycket av mässan var att trä ur de svenska skogarna lyftes fram, i entréloungen och 

i Designbaren, var variationen av material och stilar i de olika lampmontrarna högst varierande.

Ett bestående intryck efter en vandring bland dessa är dock viljan att i allt högre grad anlita professionella designers, 

välkända namn, men också talanger på väg upp.

Följ med på en tur i etablerade hemljusföretags montrar.

Stockholm Furniture & Light Fair 2019
VAR TREDJE MÄSSBESÖKARE FRÅN UTLANDET
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Med uppdrag för massor av välkända 
varumärken på sitt CV anslöt sig Jesper 
Ståhl till Konsthantverks formgivarstab. 
Detta med Megafon, en produkt i ett 
material som skåneföretaget verkligen 
behärskar, råmässing. Megafon finns som 
takkrona där åtta kupor i skilda vinklar 
förankrats i en cirkelform. Den som vill 
vinkla om reflektorerna går bet, de är fasta 
för att bibehålla den särpräglade designen. 
Diametern är 85 cm. Kuporna i diameter 14 
cm finns också som singelpendlar, varav en 
rak och en vinklad. 

Tala om att vara trogen sin tradition. 
Den som söker klassiska, en- eller tvålågiga 
riktbara golvlampor av gammalt snitt, kan 
gå direkt till AH Belysning. Modellen 
Haga känner vi igen sedan tidigare, men 
nya utföranden i svart-mässing eller grön-
mässing, ger ett ännu bredare urval. 
Speciellt föll vi för kombinationen i grönt 
med grön textilskärm kompletterad med 
mässingfärgat dekorband.

Megafon formgiven av Jesper Ståhl 
i Konsthantverks profilmaterial 
numera, råmässing.

Säkert kort från AH Belysning, 
golvlampan Haga i nya färgkombinationer.
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Nej, den som vill pryda sitt hem med 
A-Grossistens nya taklampa Horn behöver 
inte ha dåligt samvete. Här har inget djur 
behövt sätta livet till. Kronan är i stället 
gjord av resin, en form av konstharts. Med 
sina 90 cm i diameter och sex ljuspunkter 
ter sig denna annorlunda lampa som en 
riktig trofé.

Diablo är sedan många år en storsäljare 
hos Belid i flera olika utföranden och 
med ett brett färgspektra. På mässan 
presenterades en spännande komplettering 
i form av en lampa för dikt montage mot 
vägg. Konkava lameller avslutade med 
en front skapar med G9-bestyckning en 
spännande ljusbild. Joakim Fihn står bakom 
denna liksom tidigare inslag i serien.

Inom Belids väggar finns också Herstal. 
Dess rötter i dansk designtradition framgår 
inte minst i nya serien Relief, som består 
av en pendel och en vägglampa. Inte minst 
spännande är den senare, som består av 
ett väggstycke med strömbrytare med 
dimmerfunktion. Den väl tilltagna armen 
kan ge lampa skilda skepnader. Reflektorn, 
som rymmer en G10-lamphållare, är 10 cm 
i diameter.

Takvariantens skärm har diameter 30 cm 
och E27-lamphållare. Båda lamporna finns 
i matt svart eller pärlvit.

Herstals Relief, typisk dansk 
design med väl tilltagen arm.

Diablo i väggvariant, nytt komplement 
till Belids storsäljande serie från tidigare.

Horn, vad annars, heter en 
av nyheterna från A-Grossisten.
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Inte minst tack vare ett intressant 
urval av vackra textilier från världskända 
varumärken kan Bergo fortsatta att 
hantverksmässigt tillverka lampskärmar 
vid fabriken i Eskilstuna. Vid årets mässa 
visade sig skärmar av skilda slag i Morris-
textilen Strawberry Thief vara storsäljaren.

Likt ett rymdskepp väcker Ellipse från 
watt & veke uppseende när den tar plats 
i rummet. Inte minst gäller den generöst 
tilltagna varianten med diameter 80 cm, 
som erbjuds i vit bomullsjersey. Den finns 
också i en mindre variant, diameter 65 cm, 
och då växer färgskalan med grå, mullvad 
och sand. De täta skärmstagen ger en 
spännande ljuseffekt.

Watt & Vekes Ellipse svävar 
runt i flera färger och storlekar.

Visst sprakar det om Bergos skärm i 
Morristextil med namnet Strawberry Thief.
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Den som har känsla för enkel och stilren 
design faller lätt för Lucie, en av Star 
Tradings nyheter. Lampan är gjord av vit 
polyeten med ett ljust dekorativt trähandtag. 
Den är laddningsbar och lockar därför till 
att ta med ut i sommarens kvällsskymning, 
IP 44. Ljuset kan skiftas mellan kall- och 
varmvitt.

En form som för tanken till blommor 
ger PR Homes nya serie Wells en kvinnlig 
touche. Den består av bord-, tak- och 
fönsterlampa där färgerna vitt och svart 
kompletteras med lätta pasteller, puderrosa 
och grön. 

Lamporna är handgjorda i metall som 
fått en rustik finish. Bordlampan är 50 cm 
hög med skärmdiameter 24 cm, samma som 
fönsterlampan. Taklampans diameter är 45 
cm.  

Tag med ljuset ditt du går – även utomhus. 
Lucie, en formskön nyhet från Star Trading.

Med känsla av textil 
men handgjord i metall 
– Wells som finns i tak-, 
fönster och bordlampa.
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Unison presenterar sin vana trogen nya 
produkter där utbudet inte är brett. Den här 
gången fick vi se en ny päronlampa som är 
dimbar i tre steg. Genom en minnesfunktion 
återvänder den till inställd styrka efter att 
ha kopplats bort genom exempelvis en 
timer. Ljusstyrkan motsvarar 2,5 W och 
ljustemperaturen är 2 200 Kelvin.

Att Philips är en av giganterna inom 
belysningsområdet kunde mässbesökarna 
knappast betvivla. I de tre väl tilltagna 
monteravdelningarna visade företaget 
upp mängder av nya produkter inom olika 
områden.

Vi fokuserade dock på HUE-systemet, 
som erbjuder en rejäl affärsmöjlighet för 
fackhandlare beredda att ta till sig tekniken.

Efterhand skaffar sig Philips partners 
inom området där var och en kan bidra 
till att användningsområdet för systemet 
breddas. Sedan tidigare samarbetar man 
med Google Assist. Eftersom detta löpt 
en tid krävs hos konsumenten ingen 
uppdatering. Nu kan man med rösten – på 
svenska – styra hemmets belysning. Just 
denna möjlighet är den mest frekventa 
användningen av Google Assist.

Andra partners Philips numera jobbar 
med är ASSA ABLOY, vilket inte bara ger 
möjligheter att styra lås- och säkerhetssystem 
utan också har en brandvarnarfunktion. När 

varnaren utlöses blinkar hemmets lampor i 
rött. Brandlarm ingår också i system från 
två andra partners, Netatmo och nest. Här 
handlar det om att via säkerhetskameror 
ute och inne vid oönskade besök tända upp 
belysning i och utanför huset. Och inte nog 
med detta – HUE-systemet kan också ge en 
vink om sjunkande utetemperatur med risk 
för halka. Inomhus kan systemet reagera 
mot dålig luft och initiera exempelvis 
klimatsystem.

Vi är säkra – fortsättning följer!

Liten men smart, dimbar päronlampa med minnesfunktion.

Larmet går och lamporna blinkar.
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NÄR MÄSSFÖRETAGET BRA MÄSSOR i fjol höstas 
introducerade Möbelmässan Göteborg 
fick denna ett positivt mottagande. Många 
branschföreträdare såg denna som ett bra 
komplement till Stockholm Furniture & 
Light Fair vad gäller tid och plats.

När mässan nu återkommer sker det 27 
– 28 augusti och i helt anpassade lokaler, 
Svenska Mässan i Göteborg. Med denna 
förflyttning tillförsäkrar sig mässledningen 
om att hela evenemanget hålls under 
samma tak.

Fjolårets mässa inrymde 45 utställare som 
på en yta av 3 000 kvadratmeter – slutsålt – 
lockade 700 besökare.

Tack vare de nya omständigheterna 
räknar Bra Mässor på en betydligt bättre 
uppslutning i augusti. Redan nu är fjolårets 
utställarsiffra uppnådd och ännu finns kvar 
möjligheten att anmäla sig.

– Vi har försäkrat oss om betydligt 
större yta i Svenska Mässan, berättar Anna 

Weilemar, Event Manager för Möbelmässan 
Göteborg.

– Vi hoppas också att utställare i 
kategorierna Interiör och Inredning skall 
visa intresse, fortsätter hon.

Bland belysningsutställarna vid det 
kommande evenemanget kan nämnas 

MÖBELMÄSSAN GÖTEBORG ÅTERKOMMER I NYA LOKALER

A-Grossisten och Aneta, som båda fanns 
med premiäråret.

Kvällen mellan de båda mässdagarna 
kommer att arrangeras en fest.

Anna Weilemar, 
Event Manager för 
Möbelmässan Göteborg, 
inbjuder till mässa i nya 
lokaler i augusti.
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MED ETT ALLT STARKARE FOKUS på design och 
därmed ökande möjligheter att också 
växa på den offentliga sidan tar sig 
Globen Lighting framtiden an. En tydlig 
konsekvens av denna ambition tog sig på 
årets mässa uttryck i att man för första 
gången ställde ut i A-hallen. Bland väl 
etablerade företag, men också bland de med 
liknande tankar som Globen Lighting.

Helt nya på off-sidan är inte Globen 
Lighting. Sedan tidigare har man bl.a. 
arbetat med olika projekt främst inom 
hotell- och restaurangsidan. Dessutom 
har det blivit en del miljöskapande inslag i 
skilda butikskoncept.

För att erbjuda ett optimalt intryck vid 
debuten i A-hallen hade Globen Lighting 
anlitat Pen Interiör baserat i Jönköping som 
i samarbete med företaget utformat en 33 
kvm stor monter som gjorde starkt intryck 
på mässbesökarna.

Utöver att presentera en rad lampor med 
offentliga sidan som främsta målgrupp 
redovisade Globen Lighting också olika 

samarbetsformer med objektsidan. Det kan 
handla om ren standarddesign, modifierad 
sådan, men också speciellt framtagna 
produkter, ofta i nära samarbete med kund.

– Vår satsning på off-delen innebär 
ingalunda på att vi släpper fokus på 
hemsidan, säger vd, Alexander Meyenberg 
Hall. Vår tanke är att dessa båda områden 
skall kunna växa parallellt. Så var fallet 
under fjolåret, som för vår del var mycket 
starkt.

I den heminriktade montern i C-hallen 
visade svenljungaföretaget med speciell 
stolthet fram kombinerade lampan/
piedestalen Koster formgiven av Malin 
Lundmark. Denna är utvecklad för 
användning utomhus. Koster tillverkas i 
två höjder, 45 och 60 cm, i vitt eller svart. 
För den normalviktige fungerar Koster 
också som pall. Den indirekta belysningen 
i form av integrerad LED ger i ett mörkt 
landskap ett fantastiskt skuggspel.

GLOBEN LIGHTING 
Parallell satsning på hem och offentlig miljö

Malin Lundmarks Koster för Globen Lighting 
fungerar som piedestal och stol, såväl inom- 
som utomhus.
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Alltmer sparsmakat hos Pholc
GENOM ATT KNYTA NYA INTRESSANTA form-
givarnamn till sig slipar Pholc sin profil 
och erbjuder ett sortiment som allt starkare 
attraherar den offentliga sidan.

Som nya kreatörer presenterades på 
mässan duon Nina Jobs och Stina Sandwall, 
etablerade formgivarnamn, som står bakom 
nya lampan Donna 18. En pendel som vid 
första anblick ger intryck av att bestå av 
mjukt veckad textil, men som i själva verket 
görs i tunn metall.

Ett par av färgvarianterna för också 
tanken till mjuka värden, ”rodnad” och 
”höstlöv” vid sidan av mera definierbara 
kulörer som svart och linne, naturfärgat.

I våra ögon framstod pendeln Kandinsky 

som närmast formfulländad. Bakom denna 
står designduon Broberg & Ridderstråle, 
som Pholc i fjol inledde samarbete med.

Kandinsky, inspirerad av ryske målarens 
Wassily Kandinskys cirkelformade verk, ger 
en illusion av ett spjut som genomborrar en 
sfär. I det här fallet en glasglob, 30 eller 45 
cm i diameter, rökfärgad brun eller grå. I 
centrum en tunn spolformad LED-ljuskälla 
som delar ”mässingspjutet”.

Dessa båda lampor utgör frontprodukter 
när Pholc framträder på Euroluce i Milano 
i april.

Parallellt fortsätter företaget att arbeta 
med varumärket CO Bankeryd. 

– Vi vill här framtona med en 

tydlig profil mot förhöjd 
vardagsmiljö hos uppdaterade 
och inredningsintresserade 
hemkonsumenter, säger Maja 
Norburg, sortimentsansvarig 
i Pholc.

Sortimentet bantas något 
genom att fönsterlampor 
utgår och glasplafonder 
erbjuds i ett begränsat 
sortiment.

Visst är den läcker, Pholcs nya Kandinsky 
formgiven av duon Broberg & Ridderstråle.

FULLDADDAD NYHET FRÅN AIRAM
TRENDEN ATT EN LAMPA SKALL vara ”mer än bara 
en lampa” förstärks när Airam presenterar 
Illusion LED, funktion i modern design 
med inbyggd trådlös laddning för IQ-
kompatibla smartphones i fotplattan. 
I denna finns också ett konventionellt 
USB-uttag. Och inte nog med det, 
färgtemperaturen kan justeras i fem steg, 
från varma 2 700 Kelvin till kallvitt 5 000 
K. I fem steg kan också ljusnivån styras, 
från 10 till 100 %. Av och på genom en 
svepning över skärmens rörelsesensor.

Den som vill blicka bakåt gladdes vid 
besöket i Airam-montern att företaget nu 
följt upp fjolårets lyckosamma nylansering 
av Tapio Wirkkalas WIR-lampa, ur-

sprungligen från 50-talet. Den firade nu 
halvsekel och fick en uppföljning i LED-
utförande, möjlig att komplettera med nya 
vackra glaskupor.

Nytt och gammalt hos Airam, mångfunktionella Illusion LED 
och pendel med Tapio Wirkkalas WIR-lampa med rötter i 50-talet.
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NYTT DESIGNSAMARBETE 

GAV IFÖ ELECTRIC HISTORISK BORDSLAMPA
DET ÄR INTE OFTA SOM IFÖ ELECTRIC flaggar upp 
för nya produkter. På Stockholm Furniture 
& Light Fair kunde företaget inte bara 
presentera ett nytt designsamarbete utan 
också en helt ny serie – Ohm. Bakom 
denna står välkända designduon Kauppi & 
Kauppi.

Paret sällar sig därmed till välkända 
formargivarprofiler hos Ifö såsom Sigvard 
Bernadotte, Knut Holscher och Duoform. 
Alla står bakom produkter som fortfarande 
finns i sortimentet.

Ohm är en bred serie som bygger på 
den drygt 100-åriga tradition som finns 
i företaget. Från början handlade det 
inte minst om förnödenheter för den 
framväxande elektrifieringen – säkringar, 
kulodosor och isolatorer. Alla tillverkade 
av pressat porslin, där man idag är 
Skandinaviens enda tillverkare.

Den tidiga produktionen känns igen i 
Kauppi & Kauppis nyskapelser – mjuka 
former och strama silhuetter. 

Inledningsvis består Ohm-serien av 
porslinssocklar i högblank svart eller vit 
glasyr i två sorlekar. Ett urval glaskupor, 
opalmatta eller klara, i varierande höjder 
ger lamporna olika karaktär.

Urvalet är också stort vad gäller 

bestyckning, LED-moduler, G9 eller 
traditionella E27-fattningar. Huvuddelen 
av utbudet har IP-klass 44 vilket innebär att 
de klarar strilande vatten och därmed kan 
användas utomhus och i badrum.

Serien gav också ett nytillskott i form av 
bordslampor. Samma design som övriga 
armaturer i serien, men med en träfot i ask.

I designduon Kauppi & Kauppi ingår 
makarna Nina och Johan. Ett äkta par 
med rötter i vardera ända av Sverige. 

Tillsammans har de en gedigen erfarenhet 
av formgivning inom så skilda områden 
som utrustning för utegym, kontorsmöbler 
och juveler för anrika Tiffanys i New 
York. Johan står även, tillsammans med 
White Arkitekter, bakom Tartubron i 
profilprojektet Vallastaden i Linköping.

Vi får säkerligen anledning återkomma 
till det här spännande paret.

Genom samarbete med designduon 
Kauppi & Kauppi har Ifö Electrics 
sortiment fått sin första bordslampa 
som ingår i nya serien Ohm.
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NYTT DESIGNSAMARBETE 

GAV IFÖ ELECTRIC HISTORISK BORDSLAMPA

produkt som även var vacker att titta på 
förklarar, Jonas Lindeman, projektledare 
för 1906. Utifrån den enkla idén att ge 
gamla, historiska lampformer nytt liv och 
skapa vackra ljuskällor som gör att rummet 
badar i ett mjukt, dämpat ljus.

I GLÖDLAMPANS BARNDOM fanns sällan 
eller aldrig ambitionen att dölja denna 
nymodighet. Snarare handlade det om att 
utnyttja dess ljusutbyte optimalt. I klassiska 
belysningar inneslöts glödlampan av en vit 
opalkupa, men den framträdde ofta också 
helt ”naken”.

Efterhand kom mer eller mindre 
raffinerade lösningar för att kapsla in 
ljuskällan för att åstadkomma en bländfri 
belysning. Eller ge den en skärm alternativt 
kupa som riktade ljuset.

När Ledvances formgivare för tre år sedan 
fick uppdraget att utveckla Vingtageserien 
Edition 1906 var intentionerna glasklara: 
släpp ut ljuskällorna!

Ljuskällor i olika former med LED-
tekniken som gemensam nämnare och i 
samspel med varma glaskupor har växt 
fram till en bred kollektion som vid årets 
mässa berikades med 36 nyheter.

Namnet 1906 är inte slumpmässigt 
valt utan året då varumärket OSRAM, 
från vilket Ledvance är en avknoppning, 
introducerades. Serien speglar företagets 
historia, allt sammanfattat med gedigna 
armaturer i solitt material, aluminium, som 
hantverksmässigt bearbetats i svarv. Svarta 
textilkablar fulländar intrycket av retro. 
Ljuskällorna är gjorda i mässing och glas 
med bibehållande av glödtrådsdesignen.

– Vi ville skapa en varm, emotionell, 

Ledvance släpper ut ljuskällan

Ur Ledvances vintageserie Edition 1906, som minner om Osrams startår.

Ledvance, var alltså tidigare en integrerad 
del av OSRAMS belysningsverksamhet, är 
idag ett världsomspännande varumärke 
som finns i 140 länder. Omsättningen 
uppgick 2017 till 20 miljarder SEK.

DE HAR GEMENSAMMA RÖTTER i tidigt 20-tal och 
kommunicerar numera mot marknaden på 
likartat sätt. Trycker gärna på det svenska 
ursprunget, gediget hantverk som fort-
farande sker inom landets gränser.

På mässan tog sig denna gemensamma 
nämnare uttryck i att Konsthantverk i sin 
monter visade en Skeppshultscykel som 
man satt sin egen prägel på. Stänk- och 
kedjeskydd i mässing var producerade 

hos tyringeföretaget liksom fram- och 
baklyktor.

Ett kul grepp även om det är tveksamt 
om vi kommer möta denna hybrid ute på 
vägarna.

Foto: Agneta Tjäder

Konsthantverk ute och cyklar
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FÖRENINGEN HEMLJUS

HANNA WESSMAN
-WATT & VEKE-BOX 
EN VINNANDE KOMBINATION

I SAMBAND MED ÅRETS MÄSSA delade Föreningen 
Hemljus ut Årets Designpris. Reglerna 
var enkla – alla aktörer i branschen gavs 
möjlighet att nominera en produkt/serie 
med angivande av designer.
En jury bestående av Ulrika Gabrielsson 
Kantermo, sortimentansvarig i Norrmalms 
El, Kai Piippo, ljusdesigner och designchef 
på ÅF Lighting och Föreningen Hemljus 
vd, Mikael Castanius, var snabbt enig.
Valet föll på watt & vekes BOX som i fjol 
presenterades som tak- respektive golvspot.
Serien var frukten av ett nytt samarbete 
mellan företaget och formgivaren m.m., 
Hanna Wessman. Hennes ambition var att 
skapa lampor som genom samspel med 
ytor, material och rum skapar magi.
Uppenbarligen lyckades hon väl – det var 
en enig jury bakom beslutet. 
Ulrika Gabrielsson Kantermos motivering 
löd:
”BOX – en tidlös och på samma gång 
modern belysning. Ny i formspråk och 
stram i linjen är den lättplacerad. Belyser 
inredningsdetaljer, tavlor eller som indirekt 
belysning i en hylla, på en byrå eller i taket. 
Vi gillar Hanns Wessmans känsla för form 
och detaljer, varken för mycket eller för 
lite.”
Kai Piiippo är kort och kärnfull i sin 
motivering:
– Den vill jag ha!
Hanna Wessman är ett känt begrepp, inte 
minst genom programledarroll i Äntligen 
Hemma, men också som bloggare med ett 
stort antal följare.
– För oss innebär priset ett kvitto på att vi 
gjort bra ifrån oss, säger Erika Cederberg, 
vd i watt & veke, som ser fram emot fortsatt 
samarbete med Hanna Wessman.

Delaktig i historiskt pris, formgivaren m m Hanna Wessman.

18•HEMLJUS
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FÖRENINGEN HEMLJUS

 
designpris

HANNA WESSMAN
-WATT & VEKE-BOX 
EN VINNANDE KOMBINATION

En enig jury gav Hanna Westmans och 
watt & vekes BOX Hemljus första designpris.

Foto: Agneta Tjäder

Jurymedlemmen Ulrika Gabrielsson Kantermo strålar ikapp 
med watt & vekes ledning, Erika Cederberg och Ann Pehrson.
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Trots 10 års startsträcka
Oklarhet kring ny takpropp
NEJ, BELYSNINGSLEVERANTÖRERNA KAN knappast 
påstå sig blivit ”tagna på sängen” när de 
1 april ställdes inför kravet att leverera 
takarmaturer med lamppropp av ny 
standard.

När HEMLJUS bara någon vecka innan 
det aktuella datumet talade med ett antal 
aktörer inom leverantörsledet rådde viss 

har man uppfattat, som vid tidigare 
standardförändringar eller förbud av viss 
produkt, att begreppet ”satt på marknaden” 
gäller. Det handlar då om rättigheten 
att exempelvis som grossist få leverera 
exemplar man fått från sin underleverantör/
tillverkare före den 1 april 2019.

En tolkning som Elsäkerhetsverket 
verifierar.

Bakgrunden till EU-beslutet, som alltså 
togs redan 2009 och som innebar rejäl 
utfasningstid för den gamla standarden, är 
att alla uttag och stickproppar till taklampor 
skall se likadana ut i hela Europa. 

– Det kommer att underlätta för svenska 
tillverkare att nå en större marknad 
samtidigt som det blir smidigare att 
importera när vi har samma stickproppar 

ledningar ur taken. När det här sker en 
säkerhetshöjning med takdosor kommer 
dessa att vara av den nya typen, d v s DCL, 
som står för Devices for Connection of 
Luminaires.

Vad som sannolikt fått svenska 
leverantörer att ”ligga lågt” med DCL-
frågan är att bara en ytterst liten andel av 
uttag i svenska tak kommer att vara av den 
nya typen. Vid nybyggnation efter 1.4 måste 
de nya takuttagen användas vilket kommer 
att ställa krav på inflyttande med taklampor 
vars lamppropp är av gamla sorten att byta 
dessa.

Det hindrar dock inte att armaturer som 
satts eller sätts på marknaden efter 1 april 

förvirring kring det standardiseringsbeslut 
EU tog redan 2009, alltså för tio år sedan.

Man var också tämligen samstämmiga 
kring åsikten om att informationen 
från myndigheterna, i det här fallet 
Elsäkerhetsverket, varit bristfällig. Ett 
påstående man från verket delvis medger.

– Visst, vi kunde varit tydligare, 
medger Martin Gustafsson, inspektör 
på Elsäkerhetsverket. Vi har möjligen 
varit alltför inriktade på att underlätta 
övergången i Sverige och Finland som 
intar en särställning inom EU vad gäller 
lösningen vid anslutning av takarmaturer.

Också Kimmo Karkulehto, produktions-
chef på Frinab i Fristad, som årligen 
tillverkat över en miljon takproppar av 
gamla slaget, upplever att det funnits en viss 

osäkerhet kring det nya anslutningsdonet.
När 1 april passerades hade man hos 

Frinab ännu inte framme detta.
– Vi får naturligtvis också skylla 

på oss själva och vår ”saktfärdighet” 
menar Kimmo. Kanske har den långa 
övergångstiden påverkat. 

Från butiksleverantörerna/grossisterna  

Ny standard för anslutning av taklampor från 1 april i år, DCL.

i hela Europa, menar Katarina Olofsson, 
inspektör på produktavdelningen vid 
Elsäkerhetsverket.

För de svenska och finska marknaderna 
är problematiken speciell. Detta eftersom 
dessa båda länder så här långt varit de enda 
med standardiserade takuttag. I övriga 
Europa har armaturer anslutits till ”lösa” 
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Alla lampor har energiklasss B-A+

SVERIGE  Star Trading AB www.startrading.se 
FINLAND OY Noortrade AB www.noor trade.fi  
NORGE MS Belysning AS www.ms-belysning.no   
DANMARK  EL-Design ApS  www.eldesign.info  
ISLAND PFAFF www.pfaff.is

Follow us! 
startradingab

ENKELHET MED 3-STEGS DIM

Enkelhet med 3-stegs Dim!
Nu behövs ingen dimmer. Ljusstyrkan reglerar du lätt efter 
antal tryck på armaturens strömbrytare.

1-tryck
10%

2-tryck
50%

3-tryck
100%

Från låg till hög 
lumen med ett 
knapptryck

1-tryck 2-tryck 3-tryck

ELFACK
MONTER
G00:61

Trots 10 års startsträcka
Oklarhet kring ny takpropp

måste vara försedda med den nya DCL-takproppen.
Takproppar av gamla sorten får fortsättningsvis säljas 

som tillbehör, men då endast i separat förpackning.
Standardförändringen med ökad säkerhet kostar 

också pengar. I handelsleden mellan tillverkningsledet 
av proppar och konsumenten beräknar man att priset 
för denna detalj ökar fyra till fem gånger.

Hos ett av landets ledande elektronikvaruhus kostar 
en jordad lamppropp ca 40 kronor medan nya DCL-

varianten ligger på dubbla priset. Ännu större är 
prisskillnaden mellan nya takuttaget för vilket man 
begär 200 kronor att jämföra med kring 50-lappen för 
gamla varianten.

Kimmo Karkulehto, produktionschef  på Frinab, 
medger en viss ”saktfärdighet” i framtagningen 
av nytt DCL-don…

Foto: Jan Töve

Ny standard för anslutning av taklampor från 1 april i år, DCL.

… och Martin 
Gustafsson 
erkänner att 
informationen från 
Elsäkerhetsverket 
kunnat vara bättre.
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KLASSIKER PÅ UPPMARSCH -
NU ÖKAR INTRESSET FÖR TIFFANY
KNAPPAST HAR NÅGON ENSKILD lamptyp nått 
en sådan stjärnstatus som Tiffanylampan. 
Det var den amerikanske juveleraren Louis 
Comfort Tiffany i New York, som på 
1890-talet tog fram dessa unika produkter. 
I hans studio tillverkades endast några 
tusentals lampor. Fötterna modellerades 
för perfektion, varje glasbit skars noggrant 
ut för hand efter omsorgsfull mönster- och 
färganpassning. Originalen från Tiffanys 
Studios är idag riktiga dyrgripar och på 
Christie ś i London såldes nyligen ett objekt 
för drygt 30 miljoner kronor!

Knappt 100 år efter tillkomsten av 
Tiffanylampan började omvärlden 
efterfråga den speciella glastillverkningen 
– som skedde enbart i USA – och det 
precisionskrävande handarbetet kom att 
spridas över världen liksom produkterna. 
Till en början var det först och främst 
rena kopior på Tiffany Studios produkter, 
men med ökande efterfrågan designades 

nya fantastiska lampor som mottogs 
entusiastiskt av marknaden. Populärt var 
att använda stora, breda och böjda glasbitar 
av vackra färgvariationer. 

Det var när tillverkningen av 
Tiffanykopior nådde Fjärran Östern, 
först och främst Taiwan och Kina, som 
möjligheternas dörr öppnades. Efterfrågan 
gav en större kreativ frihet vilket innebar 
nya mönster- och färgkombinationer. Detta 
ledde till mer överkomliga priser och ett 
större utbud till en bredare marknad.

Framgång föder framgång, och 
affärsmöjligheten med Tiffanylampor 
undgick inte många svenska aktörer. 
Efterfrågan på produkterna har under åren 
gått upp och ner och i tider av nedgång har 
många leverantörer tagit Tiffanylamporna 
ur sina sortiment

En aktör som alltid haft intresset för 

Tiffanylampor är Nostalgia Design, numera 
i Åstorp och systerföretag till Texa Design. 
VD Monica Ohlsson har erfarenhet och 
kunskap av att designa, importera och sälja 
lamptypen sedan tidigt 90-tal. Monica 
bekräftar att man under hösten i fjol kunde 
notera en uppgång i efterfrågan. Detta efter 
en drygt 10 år lång svacka.

I snart 30 års tid har Nostalgia Design 
koncentrerat sig på Tiffanylampor och 
det hantverk som ligger bakom varje unik 
lampa. De görs fortfarande för hand. Glaset 
kommer som tidigare från USA och varje 
glasbit måste färg- och mönsterpassas innan 
de skärs ut från glaspanelerna och löds för 
hand efter produktspecifika mönster. Den 
stora tillverkningsskillnaden mot Louis 
Comfort Tiffanys tid är att Nostalgia 
Design sedan flera år använder tenn för att 
löda glasbitarna, detta av miljömässiga skäl, 

Färgstark Tiffany från Norrsken Design.

Monica Ohlsson har lång erfarenhet av Tiffanylampor.
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KLASSIKER PÅ UPPMARSCH -
NU ÖKAR INTRESSET FÖR TIFFANY

istället för det billigare alternativet bly.
Monica poängterar att Nostalgia Design 

är väldigt noga med tillverkningen, från 
början till slut. Kvaliteten är A och O samt att 
tillverkningen sker i kontrollerade miljöer 
under bra miljö- och arbetsförhållande. 

– Det kostar mer medger Monica, men att 
få bra kvalitet, miljömedveten produktion 
och bra arbetsförhållanden är idag allt 
viktigare.

Nostalgia Design är tillsammans med 
Norrsken Design i Gävle de mest betydande 
leverantörerna av Tiffanylampor till den 
svenska belysningsfackhandeln. Också 
gävleföretaget ser nu efterfrågan stiga.

Företagets ägare, Daniel Gegermo och 
Chaoyi Gong, är just hemkomna från Kina, 
där de lagt sin största order någonsin. I 
denna ingår bl.a. ett utökat färgprogram 
och lite modernare nyheter som presenteras 
inför hösten. Fortfarande är det dock 
lampor med frukter, blommor, trollsländor 

och fjärilar som tilltalar nordborna bäst.
Hos Norrsken Design ser man som en 

anledning till ökat intresse för lamptypen 
nytänkande i sortiment i kombination med 
en tilltalande prisbild.

Vad gäller Norrskens produkter, 
som designas av Chaoyi, sker också 
tillverkniingen av glas i Kina.

Retro – storsäljare hos Nostalgia Design.
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Ökande marknad 
när uterummen växer

Foto: Jan Töve
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MÅNGA FÖRETAG I HEMBELYSNINGSBRANSCHEN har 
under åren sökt kompletterande sortiment 
som attraherar under den ljusare delen av 
året. Detta för att på så sätt kompensera 
nedgången i intäkterna m h t säsong. 
För ett antal år sedan arbetade en del 
belysningshandlare med trädgårdsmöbler. 
Då handlade det om de som hade tillräckligt 
stora utrymmen. Sektorn var dock kraftigt 
prispressad, inte minst genom turnerande 
företag med begränsade kostnader. Senare 
har också byggvarusektorn växt och satsar 
rejält på produkter för utomhusliv på 
sommaren.

Nu öppnas dock ökande affärsmöjligheter 
genom att svenskarna, inte minst villaägare, 
under den varma årstiden vidgar sina revir 
och därmed behöver belysning för att lysa 
upp och dekorera dessa ytor.

På årets mässa anammade Star Trading 
begreppet Outdoor Living och erbjöd 
ett antal produkter inriktade på detta 
affärsområde. 

När det expansiva svenljungaföretaget 
startades för 34 år sedan satsade det 
enbart på adventsstjärnor. Så småningom 
kompletterade man med adventsljusstakar, 
som tog över som dominerande 
produktgrupp.

I samband med att företagslokalerna 
byggdes ut 2009 togs i ledningen ett 
strategiskt beslut att utveckla ett sortiment 
av ljuskällor, inte minst med tanke på att 
kunna erbjuda produkter som efterfrågades 
året runt. Detta arbete har succesivt pågått 
och Star Trading har idag en stark ställning 
som leverantör av LED-ljuskällor för olika 
användningsområden, inte minst de som 
anknyter till det egna armatursortimentet.

Redan innan hade introducerats ett brett 
sortiment med ”partyljus”, ofta slingor med 
kulörta ljuskällor. Idag har intresset för 
denna typ av lampor svalnat – livet är inte 
bara fest och funktionskraven kommer mer 
och mer i förgrunden.

Star Tradings vd, Christer Johansson, 
summerar det ändrade livsmönster som 
villaägare, men även hyresgäster med 
tillgång till balkong, tagit till sig. Den 
traditionella uteplatsen eller altanen har 
växt i yta och ofta glasats in. Svensken har en 
speciell vurm att kunna ”sitta ute” även när 
kvällarna börjar bli mörka. Möjligheterna 
till detta underlättades av ett ökande utbud 

av utrustning för uppvärmning, först 
infra-element, men på senare i allt större 
utsträckning gasolvärmare.

Vad som underlättat att utveckla 
intressanta artiklar för utomhusliv är den 
löpande utvecklingen av dels solceller och 
dels den energisnåla LED-ljuskällan. 

Här har de ambitiöst satsande företagen 
som vill erbjuda kvalité haft inte minst en 
motståndsvall att kliva över. Som ofta när 
ny teknik introduceras lockas lycksökare att 
med hjälp av lågt pris ta marknadsandelar. 
Exemplen är flera och inte minst 
varuhusens jättelika utbud av riktigt billiga 
solcellsdrivna utomhusdekorationer har 
skapat skepsis bland konsumenter. Som 
nära nog undantagslöst fått uppleva att de 

av att solcellen vinner allt större insteg 
när det gäller att vara bostadens primära 
energigivare.

Vad som också stimulerar till att skapa 
trivsamma platser utanför husets ordinarie 
väggar är det ökande utbudet av ”lounge-
möbler”, ofta i rotting. Vädertåliga och 
lämpliga att året runt finnas i det inglasade 
sällskapsutrymmet. 

Borta är tiden då trädgårdsmöbeln var en 
möbelgrupp, som plockades fram när våren 
kom och plockades in då höstlöven började 
falla.

Allvaret i Star tradings satsning på Out-
doorliving understryks av att man helt 
nyligen anställde Pernilla Wingborn, som 
ansvarig för produktgruppen.

Ökande marknad 
när uterummen växer

billiga produkterna lyste mycket svagt och 
ofta snabbt slutade fungera.

Star Trading vill ställa tydliga krav på 
de produkter man erbjuder för out-door. 
Med undantag för någon enstaka renodlad 
dekorbelysning skall lamporna inte prestera 
under 10-15 lumen, spotlights något mer 
och grundprincipen vara att de skall drivas 
av solcell som laddar ett – utbytbart – 
batteri.

Vad gäller solcellsidan upplever Christer 
Johansson att denna är långt ifrån 
färdigutvecklad. Här får man god draghjälp 

– Vi kommer jobba inte minst med 
informationsmaterial, inte bara kring själva 
produkterna utan också tekniken, berättar 
hon. På så sätt får vi möjlighet att möta den 
skepsis som fortfarande på sina håll finns 
mot denna.

Här ges belysningsfackhandeln en chans 
till ökande affärer. Man får dock räkna med 
att också byggvaruhandeln kommer att 
vara på alerten liksom det ökande antalet 
Garden-Centers som växer upp i utkanterna 
av alltfler orter.

Takskärmarna Knutte och Trassel, produkter som fungerar såväl ute som inne.

Pernilla Wingborn, ansvarig för Out Door-livingsortimentet 
hos Star Trading, i sin rätta miljö.
Foto: Jan Töve

Foto: Jan Töve
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PROFILEN 

PROFILEN 

PROFILEN 
EN DEL VÄLJER ATT RESA SIN karriärstege hos 
olika arbetsgivare. Eller gör som Ulrika 
Nyberg, idag försäljningschef på Frinab 
i Fristad, kliver uppför den inom samma 
väggar. Steg som burit upp mot de översta 
pinnarna.

Som så ofta spelade slumpen en inte 
oväsentlig roll när Ulrika efter skolan skulle 
söka ett arbete. Det blev jobb på olika 
ställen, bl. a. i omsorgen.

Men, det var inte riktigt där hon såg sin 
framtid. Ett besök på arbetsförmedlingen 
1997 ledde till Frinab i Fristad.

– Jag hade aldrig hört talas om företaget, 
trots att jag bodde på orten. 

Här träffade hon en av delägarna, 
Christer Svensson, och hade förberett sig 
för en djuplodande anställningsintervju.

Det tog några minuter innan frågan dök 
upp:

– När kan du börja?
Första arbetsdagen möttes hon av 

Christers farbror, Staffan Svensson, 
företagets vd. I Staffan fann hon en 
arbetsgivare som tidigt såg potentialen i 
den unga damen, som just skolat in yngsta 
barnet, en dotter, på dagis. Där fanns redan 
en två år äldre bror.

Under vårt samtal kommer Ulrika 
flera gånger in på just jobbrelationen till 
Staffan Svensson, som alldeles för ung 
gick bort 2013 och efterlämnade ett stort 
tomrum inte bara på företaget utan också 
i branschen.

En stor del av Frinabs verksamhet bestod 
i att leverera komponenter till belysnings-
fabrikanter. Dels produkter typ takproppar 
till taklampor och plafonder och dels kund-
anpassade kablar. 

Det var i monteringen Ulrika började, 
men avancerade snart till att få ansvar för 
”kap-hallen”, hjärtat i verksamheten. 

– Då handlade det om rätt tidskrävande 
manuell inställning och knivbyten för varje 
kabelvariant, berättar Ulrika. Idag är den 
hanteringen datoriserad.

– Eftersom du ser när kabelråvaran tar 
slut kan du lika gärna ta hand om inköpen, 
menade chefen.

Det innebar ett snäpp upp på 
karriärstegen. Men, mer skulle komma. 
Frinab etablerade en fabrik Kina med 
kontor i Hong Kong där Staffan med fru 
Ingela kom att bo halvårsvis. Någon vd 

tillsattes inte – Ulrika fick axla rollen som 
platschef och personalansvarig.

Tack vare vandringen genom olika nivåer 
i företaget har Ulrika i sin yrkesroll inte 
upplevt någon direkt kunskapsbrist. Men 
hon kände stor tillfredställelse över att 
under åren 2011 och 2012, parallellt med 
ordinarie jobbet, läsa affärsledning och 
verksamhetsstyrning på IHM Business 
School i Göteborg. 

En tuff uppgift för en ung kvinna med 
två tonårsbarn och en make, Jonas, som var 
mer än fullt engagerad i eget byggföretag.

När Frinab 2014 anställde Bo Hennings 
som vd i bolaget innebar det att Ulrika i 
den organisation som då skapades blev 
försäljningschef. En roll som gör att hon 
fortfarande, efter 22 år i Frinab, med glädje 
går till jobbet varje dag.

– Det är inspirerande att arbeta 
tillsammans med Bo, som kommer från en 
annan bransch och möter dagen med lite 
nya infallsvinklar, menar Ulrika.

Idag är företaget så organiserat att man 
har en ledningsgrupp där Bo Hennings och 
Ulrika kompletteras med representanter för 
ekonomi, produktion och design.

På marknadssidan leder Ulrika en grupp 
som består av två innesäljare och en 
affärsområdesansvarig.

Med vuxna och utflugna barn är vardagen 
idag lite enklare för Ulrika, som i rollen har 
ett gediget reseschema. Nu i vår väntar 
viktiga mässor i New York, Göteborg och 
Paris.

Tuffare var det med barn i skolåldern. Med 
ambition att vara en bra ”fotbollsmorsa” 
till de båda. Och i rollen som lagledare 
där det lika mycket handlade om tvätt 
av matchställ som att planera och hälsa 

bortalagen välkomna samt se till att kiosken 
var bemannad.

Det strålar av trygghet och harmoni 
kring Ulrika. Kanske beror det på att hon 
i stort sett hela sitt liv fått bott på landet, 
”något jag alltid trivts väldigt bra med”, och 
med jobbet bara på minuters avstånd. 

Lite längre bort finns oasen framför 
andra – Varberg. Ulrika älskar att slappna 
av i västkustsol och få påta i jorden kring 
sommarhuset där. Liksom kring huset i 
Fristad.

– Två skilda växtzoner, kvittrar hon och 
framstår som den som inte kräver de allra 
mest exklusiva fritidssysslorna.

Det blir ett par tre golfrundor om året 
också.

– Bara inte om det regnar.
Nyss återvänd från Bali lockar så skilda 

destinationer som Island och Costa Rica.
– Vi får se vart det bär härnäst…

         FEM SNABBA

OXFILÉ      FALUKORV

PARTY      HEMMAKVÄLL

MILANO      PARIS

UPPDRAG GRANSKNING    SKAVLAN

VIN      ÖL 

Foto: Jan Töve
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Frankfurtmässan skapar gräddfil
till världens största ljusexpo
VARTANNAT ÅR FALLER RIDÅN för världens 
största scen för belysning och byggnation, 
light+building i Frankfurt. Belysningsdelen 
i sig kan göra anspråk på samma epitet.

I dagsläget är det cirka ett år fram till 
nästa mässa, som löper 8 – 13 mars 2020.

I motsats till vid de flesta andra 
mässarrangemang skall intresserade 
utställare genom det ”nålsöga”, som innebär 
att ett stort antal företagare från hela världen 
står i kö för att få visa sina produkter och 
knyta kontakter. Mässledningen gör också 
en utvärdering av framtida utställare för att 
hänföra dem till rätt produktkategori och 
därmed utställningshall.

Nu kan dock Messe Frankfurt 
erbjuda en genväg till en attraktiv plats 
på den kommande mässan. Detta i 
en samlingsmonter för skandinaviska 
utställare med ”rätt” produktutbud. I 
denna erbjuds dessa monteryta på nio, 18 

alternativt 27 kvadratmeter. Dessa moduler 
är färdigbyggda  och ”inflyttningsklara”, 
vilket ger möjlighet till ett tids- och 
kostnadseffektivt mässdeltagande.

Samlingsmontern kommer att finnas i hall 
1.1, Decorative Lighting och Modern Design 
som inrymmer utställare med exklusiv och 
designinriktad belysning. Inga arkitekter, 
inköpare eller pressrepresentanter missar 
denna avdelning.

Också utanför denna kommer att finnas 
svenska utställare.

– Ett deltagande på light+building kan 
ge positiva synergieffekter, inte minst 
genom det stora intresset för skandinavisk 

design, påpekar Mattias Dahlqvist, vd 
för Messeforum AB, som representerar 
Frankfurtmässan

Trendforum, ett uppskattat och 
återkommande inslag i light+building, 
inbjuder alla utställare att nominera en eller 
flera produkter till denna. Urvalet sker med 
en form av juryförfarande.

Design Plus är en annan möjlighet att 
vinna uppmärksamhet. En jury bedömer 
produkter inom olika områden och tilldelar 
ett antal av dem epitet Design Plus. Till 
tidigare pristagare i det här sammanhanget 
kan nämnas svenska belysningstillverkaren 
ZERO. 

Nominering till Design Plus skall göras 
under våren 2019.

I dagsläget har ett 30-tal svenska 
företag meddelat sitt intresse för att delta i 
Light+building 2020.

Mässan 2018, där sammanlagt 2 700 
utställare deltog, besöktes av 220 000 
besökare. 

https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/
en/facts-figures/profile.html
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PÅ NYA JOBB

PERNILLA WINGBORN
PRODUKTANSVARIG OUTDOOR
Efter mer än 20 år på 
välkända häst- och hund-  
tillbehörsföretaget Hööks, 
varav de tio sista med inköps- 
och sortimentsansvar, skiftar 
Pernilla Wingborn fokus. 
Hon är sedan en kort tid 
ansvarig för det växande 
produktområdet Outdoor 
living hos Star Trading.
Pernilla bor i Hillared på 

pendelavstånd till Svenljunga. Där finns familjen med 
make och två barn. De senares idrottande på olika arenor 
kräver ständiga skjutsningar, varför Pernilla fått lägga 
ned intresset för ridning. Tiden räcker dock till för långa 
skogspromenader med hund.

www.frinab.com

Vi ställer ut på ELFACK
VÄLKOMMEN TILL MONTER G03:01

Frinab erbjuder textilkabel i anpassad längd tillsammans med 
ett stort utbud av komponenter, monterade enligt önskemål. 
Med över 50 olika färger och mönster finns det mycket att 
välja mellan. Se mer på vår hemsida och besök oss på
Svenska Mässan, 7-10 maj i monter G03:01. Välkommen!

033-210 555

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00  
L Y S A N D E  Ö V E R A L L T

OHM by Ifö Electric  
Design Kauppi & Kauppi

BETTINA JAGORSTRAND
MARKNADSANSVARIG
Hon har sina yrkes-
mässiga rötter i reklam- 
och webbranschen och 
ett brinnande intresse för 
trädgård. Vad kan vara 
bättre bakgrund än den 
Bettina Jagor-strand har 
när hon tar sig an uppgiften 
som marknadsansvarig i 
LightsOn, som är inriktat 
på ljus för trädgården. 
I föräldrarnas företag i 

trädgårdsbranschen bistod hon bl. a. med försäljning av 
ljus och ljussättning. Den egna trädgården finns i Höllviken 
liksom familjen med make och tre minderåriga barn. Det 
blir därför inte mycket tid över för andra intressen.

JOHAN STÅHL
MARKNADSANSVARIG
Johan Ståhl är ny i rollen som 
marknadsansvarig i Unison AB. 
Bakom sig hade han då närmast 
13 år som egen företagare 
med tre verksamhetsgrenar, 
fruktleverantör till personalrum, 
leksaksaffär och servicebutik, 
alla verksamheter i Älmhult. 
Där bor han också tillsammans 
med fru och barn. Fritiden ägnar 
han helst åt friluftsliv, gärna 
orientering, men också datateknik.
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27-28 AUGUSTI 2019 • SVENSKA MÄSSAN

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

Välkommen till höstens stora 
mötesplats för den nordiska 

möbel-, inrednings- och
belysningsbranschen

Arrangör

Det finns saker vi dödliga gör och vanor vi har, men som vi inte riktigt vill flagga upp.

Banala ting som vare sig ligger utanför lagens råmärken eller anständighetens gränser.

För att ta ett exempel: få eller inga tillstår att de läser Svensk Damtidning. Undantag möjligen för min fru som köper den vid de tillfällen 

vi skall ut och flyga. (Vilket man ju  inte ska. Åtminstone om flyget inte körs på Gunde Svans tallolja. Och under inga omständigheter om 

det är av märket Boeing.)

Lik förbannat - tidningen har över 100 000 prenumeranter.

Själv kommer jag i kontakt med den i väntrummet hos tandläkaren, men då är det ofta ett årsgammalt och tummat exemplar, inte sällan 

adresserat till praktikchefens fru.

En annan sak alla inte vill lyfta fram i ljuset – deras regelbundna inköpsresor till GK:s, vars gula plastpåsar statusmässigt inte når 

promillegränsen för exempelvis NK:s vit-svarta kasse.

Jag är full av beundran för Boris Lennerhovs skötebarn som verkligen satt ett annars säkerligen slumrande Ullared på kartan.

Ändå undviker jag denna sanslöst framgångsrika säljmaskin. Jag förklarar gärna varför. Jo, för ett antal år sedan var jag där för att 

förbereda ett reportage om dess lampavdelning. Det var en gråmulen dag då man inte var i närheten av säljrekord.

På väg från varuhuset stoppas jag av ett par damer med välfylld shoppingvagn. I denna fanns bl. a. nya torkarblad, som före hemresan 

skulle ersätta de gamla, vilka tydligen inte ens skulle fungera i Sahara. 

De bad mig om hjälp, men medveten om min totala oduglighet vad gäller teknik avböjde jag. De stod på sig, trots att jag påpekade att de 

lika gärna kunde be mig hoppa 5,60 i stav. Eftersom ingen annan (man) fanns inom synhåll rev vi upp paket och ut sprätte intill bladen 

ett antal olika fästanordingar avpassade för olika modeller.

Det var lätt att få bort de gamla torkarna, men – för mig – omöjligt att få dit de nya. Det hade nu börjat smådugga och för damerna att 

återvända till Norrköping utan torkare var otänkbart. 

Efter en halvtimma gav vi upp och kom överens om att låta de gamla komma till heders igen. Vilket visade sig om möjligt ännu 

knepigare. Nu hade det börjat regna rejält och damernas ton blev först förklenande och sedan nästan hotfull. Se karlar…. Det hjälpte inte 

att jag påpekade att jag redan från början förklarat min oförmåga. När de snart ifrågasatte om jag dög till något överhuvudtaget ansåg 

jag måttet rågat. Jag gick helt enkelt från dem och deras torkarlösa framruta. 

Jag avstod anvisad väg ut från den jättelika P-platsen för att inte ge mina nyförvärvade ovänner möjlighet att 

ta mitt bilnummer.

Om det inte varit för detta hade jag gärna åkt till Ullared igen. Deras kunder verkar ju vara vanemänniskor 

som gång på gång återvänder.

PÅ GÅNG
Elfack – Svenska Mässan Göteborg                                               7-10.5 2019

Möbelmässan Göteborg  – Svenska Mässan Göteborg                                    27-28.8 2019

Ljusdagen 2019 – Stockholm                        5.9 2019
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FINLAND OY Noortrade AB www.noortrade.fi  
DENMARK  EL-Design ApS www.eldesign.info  
NORWAY MS Belysning AS www.ms-belysning.no   
ICELAND  PFAFF pfaff@pfaff.is www.pfaff.is

Fyll på i din butik med våra populära uteprodukter. Besök oss på: 
• Öppet Hus i Svenljunga v.14-15, ring din säljare för att boka tid. • Elfack i Göteborg. Monter G00:61.

418-10 418-20

363-32359-25

803-92

803-94803-93

418-30

418-35 479-60

092-03, 092-00, 803-58, 803-57, 700-89, 456-42, 359-25, 064-01, 064-02, 064-03, 064-04 

SNART BÖRJAR UTESÄSONGEN!

480-57, 480-56

SOLCELL

SWEDEN Star Trading AB www.startrading.se  

Follow us! 
startradingab


