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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.

VI SKALL SKAPA FÖRTROENDE 
Först av allt – tack för förtroendet att ta över rollen som styrelseordförande i Hem-
ljus efter Johan Pehrson. Tillsammans med styrelsen och vår vd, Mikael Castanius, 
har han under de senaste två åren bidragit till att modernisera och uppdatera orga-
nisationen på ett fantastiskt sätt.
Hösten är här och vår tid är nu! Som vi i vår bransch älskar då mörkret snart faller. 
Mässorna duggar tätt, nyheter prånglas ut i media, inköpare är shoppingsugna och 
konsumenterna ”boar” inför höst och vinter.
Vår bransch behövs än mer när världen blir allt tillgängligare och vem som helst 
kan sälja vad som helst till vem som helst. Vi som bransch måste ut och berätta om 
varför marknaden för belysning behöver specialister. Det handlar om att förtydliga 
för konsumenten värdet av att köpa belysning i butiker som hämtar sina produk-
ter från kunniga leverantörer. Vi måste ta större ansvar för att alla lagar som styr 
elområdet följs och att de varor som kommer in på den svenska marknaden därmed 
är säkra för konsumenten. Vi behöver ge konsumenten rätt verktyg för att den skall 
förstå vad de köper. Hur når vi dit?
Att idag, i det totala bruset i bl. a. sociala medier, nå ut till konsumenter är inte lätt. 
Hur hittar vi rätt väg?  I vilka kanaler skall vi arbeta. Var står tryckt media idag? 
Medielandskapet förändras i rasande takt. Det som gällde igår känns plötsligt passé 
i dag.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta för en modern branschorganisation som lig-
ger steget före, som pushar branschen att visa sin bästa sida och som bidrar med 
nyskapande. En bransch som tar plats såväl i som utanför hemmet, där belysningen 
blir mer central och självklar, inte minst när nya miljöer planeras. Både bland proffs 
och amatörer. 
Jag vill att vi hjälper våra medlemmar att skapa kompetens inom områden som elsä-
kerhet utan att kännas ”tråkiga”. Fortsätta utveckla branschens digitala kompetens, 
kunskap inom ljussättning och så vidare. Kunskaper som i nästa steg förs vidare till 
konsumenterna. Återigen – vi måste ”äga” vår plats och se till att vi har en viktig 
funktion hos konsumenten.
Avslutningsvis önskar jag oss alla en lukrativ höst nu när mörkret smyger sig på.
Stort lycka till!

Erika Cederberg
Ordförande Föreningen Hemljus
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NÄR FORMEX JANUARIUPPLAGA 2019 summera-
des fanns inte minst hos många utställare 
en känsla av en något avslagen tillställning, 
där besöksantalet sjönk rejält, från 21 556 
till 17 091. Ett konstaterande som tyckts fått 
mässledningen att spotta extra i nävarna för 
att vända utvecklingen.

Hos huvuddelen av de utställare HEM-
LJUS talat med efter höstvarianten, som ge-
nomfördes 20 – 23 augusti fanns åsikten att 
mässan lyckats med detta. Visserligen sjönk 
besökartillströmningen men mera margi-
nellt, från 18 511 till 17 134.

– Vi ser en väsentlig förklaring till de 
minskade siffrorna, säger Christina Olsson, 
en av Formex projektledare. Ute i handeln 
sker sammanslagningar av olika slag, vilket 
innebär att en inköpare – besökare – köper 
för flera butiker. Samtidigt som butiker för-
svinner, bl. a. genom svårigheter med gene-
rationsskiften.

En ledande belysningsleverantör, som 
ställer upp på både Formex och Stockholm 
Furniture & Light Fair, ser en klar skillnad 
mellan de båda evenemangen och att de 
därför kompletterar varandra.

– På möbel- och ljusmässan möter vi 
främst redan etablerade kontakter som en-
skilt eller i kedjegemenskap redan innan 
lagt sina beställningar. Medan Formex ger 
fler nya kontakter, som därmed också teck-
nar order på mässan.

Vårt bestående intryck av besöket av au-
gustis Formex summeras bäst av god struk-
tur, inte minst genom de fyra mässdagarnas 
aktuella teman. De inleddes med intressan-
ta tankar under begreppet ”Retail”, där in-
tressanta föreläsare analyserade den snabba 
strukturella förändringen i handeln utifrån 
den växande e-handeln.

Ett för mässan genomgående tema präg-
lade andra dagen, hållbarhet. Som sedan 
följdes av teman som Trender & färger och 
varumärken.

Inte minst intressant för såväl leveran-
törs- som återförsäljarleden är dagens tren-
der. På Formex hängde man upp dessa 
kring tre teman.

Under rubriken It matters pekades på att 
det spelar roll hur produkter kommer fram 
utifrån kriterier som materialval och de-
signprocessen. I slutändan handlar det om 

att utveckla sortiment som inspirerar kon-
sumenten att välja färre men bättre saker.

Temat Eclectic Scene syftade till att in-
spirera till stilblandningar mellan gammalt 
och nytt. Att relansera produkter med his-
toria. Och att tillfredsställa de konsumenter 
som gjort till en livsstil att bara återbruka, 
vilket i sig skapar nya affärsmöjligheter för 
begagnade produkter.

Begreppet Now Age innebar en ordlek 
kring begreppet New Age, som ger inred-
ningsbranschen inspiration till att skapa 
platser och föremål för ”ensamma stunder”.

I begreppet värderas ”gör det själv”, själv-
hushåll och slöjdande högt.

Årets mässbesökare styrdes tankemäs-
sigt redan i entréutställningen, gjord av 
holländska trendanalytikern Li Edelkoort, 
med ledord som hållbar design, återanvänd-
ning och återhållsamhet.

– Vi måste vara aktsammare om våra sa-
ker, välja dem med större eftertanke och be-
hålla dem längre, menar Li Edelkoort.

En mässa med struktur
och fokus på hållbarhet

Foto: Gustav Kaiser,  Källa: Stockholmsmässan
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NYHETSLANSERINGAR PÅ 

FORMEX
BLAND DE NYHETER VI SÅG på Formex och som 
passade som hand i handske utifrån ”mäss-
mantrat” hållbarhet och återbruk fanns 
Globen Lightings nya taklampa Tropes. 
Det är lätt att hitta associationer till sydli-
gare breddgrader och en vacker solhatt.

Skärmen är i tidens anda och gjord av 
återvunnet papper, Papier-maché, en bland- 
ning av papper och lim. Tropes görs i två 
storlekar, diameter 60 och 82 cm, helvit el-
ler i svart med vit insida.

Samma andas barn är nya julstjärnan De-
corus från Star Trading. Gjord av återvun-
na bomullsfiber. Finns i diameter 63 och 75 
cm och i färgerna guld, silver, rött och vitt. 

Ett ornamentliknande genombrutet 
mönster ger en stämningsfull effekt. 

Bergos nya golvlampa, där både fot och 
skärm gjorts av häftig blommande textil 
från Designers Guild gräver i plånboken 
och blir därför ingen ”slit-och-släng-pro-
dukt. 160 cm hög och med själva skärmen 
i diameter på 50 cm gör att den både kom-
mer väcka uppseende och ta plats där den 
hamnar.

Vad som också tar plats är PR Homes 
nya takkrona, Mauritz. Hela 100 centimeter 
hög och med diameter 51 cm. Formen för 
tanken till kristallkronor, men här handlar 
det om äkta mocka i svart draperad på en 
metallstomme.

En lockande nyhet var Gnosjö Konst-
smides lykta av typ ljusmarschall med 
LED-bestyckning. Föredömligt enkel i for-
men med bas i matt aluminium och över-
del av akryl. Den effektfulla ljuskällan kan 
styras med fjärrkontroll. Lyktan är försedd 
med timer och kan användas både ute och 
inne, IP-klass 44.

Hållbart 1:
Tropes från Globen Lighting

Hållbart 2:
Star Tradings Decorus

Känd form i nytt material
- PR Homes Mauritz

Smart funktion i fin
 form – Konstsmides 

LED-marschall

En mässa med struktur
och fokus på hållbarhet

I full blom
– golvlampa

från Bergo
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KUNDUPPLEVELSEN 
I CENTRUM  FÖR 
LAMPANS NYA ÄGARE

UNDER DE SENASTE 10 ÅREN har knappast någon belys-
ningsfackhandlare haft branschens blickar så inten-
sivt riktade mot sig som Lampan i Uddevalla. Inte 
bara för att man under åren 2014 till 2018 dubblade 
sin omsättning från 21 till 42 Mkr utan också för 
dess sätt att ta tillvara de nya möjligheter näthandeln 
erbjuder. Lägg därtill att företaget under perioden 
av Dagens Industri klassades som Gasellföretag – 
bland landets mest snabbväxande- och av Veckans 
Affärer utsågs som ett av 2016 års Superföretag.

Med tanke på den snabba omsättningstillväxten 
är det kanske inte så märkligt att det spreds en eu-
fori i bolaget. Dåvarande marknadschefen spådde 
2017 i en femårsplan en omsättningsökning till 105 
Mkr. Detta med hjälp av separata plattformar för e-
handel i de nordiska grannländerna.

Ett ägarbyte 2018 innebar att Lampan i hög grad 
också fick ögon riktade mot sig inifrån. Det inne-
bar bl. a. en mera realistisk syn på potentialen för 
tillväxt. 

I centrum för det nya ägarskapet står Henrik 
Stenström, erfaren entreprenör som jobbat i olika 
företagsmiljöer och roller med det gemensamma att 

digitala lösningar oftast haft en central roll. Basen 
utgjordes av företaget Empir AB som sedan 1999 
förvaltar och utvecklar IT-miljöer.

Efter några års intensivt resande har uddevalla-
bon Henrik valt att investera i Lampans och bola-
gets fortsatta utveckling vid sidan om sina styrelse-
uppdrag.

Henrik Stenström är sedan länge god vän med 
Lampans tidigare ägare Barbro och Anders Sjöberg. 
Den senare är för övrigt numera minoritetsägare i 
bolaget.

– Jag tror på den här affären, säger Henrik Sten-
ström. Här finns en fortsatt fin potential både vad 
gäller den traditionella fysiska handeln som näthan-
deln. På dessa båda områden finns i företaget en 
värdefull historia och kunskap att bygga vidare på, 
menar Henrik.

Under det senaste året har Lampan fortsatt inves-
tera i sina digitala lösningar samtidigt som personal 
och arbetsuppgifter anpassats till uppdaterade ar-
betsprocesser.

– Vi kommer att fortsätta att investera i ”kund-
upplevelsen”, säger Henrik. Men även våra leve-
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KUNDUPPLEVELSEN 
I CENTRUM  FÖR 
LAMPANS NYA ÄGARE

rantörer måste i högre utsträckning tänka, 
agera och investera utifrån ”kundupplevel-
se” om vi gemensamt skall uppnå en fram-
gångsrik försäljning.

Antalet leverantörer uppgår till idag cirka 
50 av varierande storlek. Som en nyckelfrå-
ga i samarbetet med dessa ser Henrik Sten-
ström utbyten av information med dem.

– Den är idag av skiftande kvalité och 

format, vilket är en kostnadsmässig utma-
ning för oss med en allt mer krävande kund, 
anser Henrik.

En grund för de nya ägarnas positiva syn 
på potentialen är Lampans läge med närhet 
till jättelika Torp Köpcenter. Oslo ligger 
bara 2 timmars bilresa bort. Ännu närmare 
finns folktäta och köpstarka områden som 
Göteborg och Trestadsregionen.

Det strategiska läget innebär att 4 500 bi-
lar passerar utanför butiken varje dygn.

Mot den bakgrunden var en tidig åtgärd 
att förnya varumärket och inte minst tända 
upp butikens skyltar som varit nedsläckta 
under ett antal år.

Henrik Stenström ser goda potentialer i både fysisk och nätbaserad handel. Foto: Agneta Tjäder
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Utöver ett brett sortiment, som frekvent 
hängs om för att göra kundernas besök 
mera spännande, har Lampan under våren 
inrättat en egen butiksyta för kristallampor.

– Lampan har historiskt varit känd för 
sin kristall. Vi upplever att intresset för just 
kristall så smått är på väg tillbaka och vi vill 
därför kunna erbjuda ett attraktivt kristall-
sortiment bland de 1 500 lampor som finns 
upphängda i butiken.

I dag arbetar 11 personer inom Lampans 
väggar, varav flertalet från och till ställs öga 
mot öga med fysiska kunder i butiken.

En spindel i nätet är Anders Strandberg, 
som är högst ansvarig för näthandeln. An-
ders gjorde en sejour i Lampan mellan 2014 
och 2017 för att sedan under ett år jobba 
som e-handelschef i ett annat bolag. I fjol 
återanställdes han av Henrik Stenström och 
är alltså den som har yttersta ansvaret för 
att 25 000 kolli årligen skickas till konsu-
menter som valt att köpa sin belysning via 
Lampans e-handel.

Jessica Bärgård i den växande avdelningen för kristallampor.

Anders Strandberg – spindel i e-handelsnätet. Foto: Agneta Tjäder

Foto: Agneta Tjäder
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Nu blir det mer golf
för Stefan Siljedahl
HAN HADE GÄRNA STANNAT på sin post fram 
till pensionsdagen, men den sjukdom som 
drabbar många män en bit upp i åren fick 
honom på andra tankar.

När Stefan Siljedahl i somras avgick som 
vd i LjusExperten försvann en av de star-
kare profilerna i hemljusbranschen under 
många år. 

Idag är Stefan fri från sina sjukdoms-
symptom, men under de två år som återstår 
till en officiell friskförklaring vill han dis-
ponera sin tid helt efter eget huvud. Och då 
kommer det handla en hel del om golf. Och 
kanske dessutom heja fram favoritlaget Ös-
ter i superettan. Välbehövligt med tanke på 
det forna storlagets utsatta tabelläge.

Egna villan med krav på insatser i inte 
minst trädgård är nyligen utbytt mot ett 
mera bekvämt lägenhetsboende.

Stefan Siljedahl har funnits i belysnings-
branschen under i stort sett hela sitt yrkes-
liv.

Aneta Belysning i hemstaden Växjö har 
löpt som en röd tråd genom karriären, men 
han har också arbetat för belgiska Massive. 
Avsteg från branschen innebar bl. a. inhopp 
i speditions- och bilbranschen liksom rollen 
som Country Manager i Gram vitvaror.

Till rollen som vd i LjusExperten kom 
han 2013. Under åren fram till sin reträtt 
utvecklades kedjan en hel del, bl. a. med 
nytillskott på medlemssidan. Efterhand har 
också det egna sortimentet under märket 
JUUS utökats.

– Ett absolut krav för att kunna nå önsk-
värda marginaler, menar Stefan. 

En milstolpe under det sex år långa vd-
skapet var den flytt av kontor och varulager 
som gjordes 2016. Den egna fastigheten på 
Viareds industriområde blev alltför trång 
när lagervolymer och antal anställda växte.

Flytten blev bara ett par stenkast och 
numera är LjusExperten hyresgäst hos PR 
Home i samma område.

Från början fanns, vid sidan om vd, bara 
en medarbetare, Kenneth Johansson, som 
ansvarar för logistiken. Idag är personal-

styrkan fem personer som kompletteras när 
varuflödet in och ut kulminerar.

Stefan Siljedahl är också noga med att 
påpeka de stora frivilliga insatser på olika 
områden som görs av ägare och medarbe-
tare runt om i kedjan. Detta är främst for-
maliserat genom produkt- respektive mark-
nadsråd, som från och till omfattar två till 
tre medlemmar.

Vad Stefan Siljedahl inte är helt nöjd med 
i kedjans utveckling är hur man tagit till 
vara näthandeln där positioneringen med 
hänsyn till medlemmarnas varierande för-
utsättningar skapat problem. Man jobbar 
dock löpande med frågan.

Trots att det är med blandade känslor 
Stefan Siljedahl lämnar sin post för att 
prioritera den egna hälsan bortser han inte 

från de framtida bekymmer han nu slipper 
brottas med. Dit hör bl. a. att hantera den 
branschglidning som sågs redan i mitten av 
90-talet.

– För den enskilde handlaren är den sti-
gande hyreskostnaden ett stort problem. 
För många handlare är det med hänsyn till 
hyreskostnaderna svårt eller omöjligt att 
etablera sig i eller flytta till de allra mest att-
raktiva handelslägena.

Nu släpper den nyblivne pensionären 
Siljedahl inte branschen helt. Kvar i denna 
finns nämligen sonen, Magnus, framgångs-
rik fältsäljare för flera belysningsföretag.

Foto: Jan Töve
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Foto: Jan Töve

VD-skifte hos 
LjusExperten
- Linda från ledande e-handlare tar över
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HENNES KARRIÄRVÄG HAR i huvudsak löpt inom 
Borås stadstullar. Och den rent fysiska till 
nya befattningen är kort, låt vara att den 
tvingar hennes korsa den livligt trafikera-
de motorvägen mellan Borås och Göteborg.

Sedan halvårsskiftet är Linda Lehtola-
Järnfors vd i LjusExperten och därmed en 
av de verkliga makthavarna i lampsverige. 
Hon är den första kvinnan på posten och 
sedan den frivilliga fackkedjan fick formen 
av aktiebolag 2008 den tredje i vd-stolen.

Linda föddes i Sjömarken väster om Bor-
ås och har blivit orten trogen. Det är natur-

ligtvis en tillfällighet att det företag hon 
nu leder har sitt huvudkontor där. Hon är 
därmed också förste vd i LjusExperten med 
lokal anknytning.

Eftersom Linda Lehtola-Järnfors gjort 
sin yrkeskarriär i Borås är det självklart inte 
så märkligt att denna gjorts i textil- och 
konfektionsbranschen. 

LjusExpertens nya vd har i sina närmast 
föregående jobb arbetat med väl etablerade 
varumärken. Då bl. a. Lindex där hon ar-
betade med sortimentsfrågor under sju år. 

2005 tog hon steget över till Gina Tricot, 
då en raket på modemarknaden. I rollen 
som affärsområdeschef var hon med att 
lansera nya produkter i en takt som sanno-
likt aldrig skådats inom den svenska detalj-
handeln, oavsett bransch.

Genom nästa steg i karriären kom hon 
att närma sig dagens inriktning. I Jotex, 
Sveriges största nätbutik med inriktning på 
främst textil och dekoration för hemmet, 
arbetade hon senast som sortimentschef. 
I Jotex utbud finns ett relativt omfattande 
lampsortiment.

Företaget som i dag ingår i Ellos Group 
var pionjär inom näthandeln och startade 
redan 2002 sin första e-handelsplats, som 
efterhand tagit över handeln från den tradi-
tionella postordern.

Med all säkerhet hade LjusExpertens re-
kryterare visst focus på just e-handeln med 
tanke på kedjans ambitioner att utveckla 

VD-skifte hos 
LjusExperten
- Linda från ledande e-handlare tar över

denna även om det är i de fysiska butikerna 
de stora utmaningarna för Linda kommer 
att ligga.

Grundförutsättningarna för Linda Leh-
tola-Järnfors är att optimera affärsförutsätt-
ningarna för en medlemsägd frivillig fack-
kedja där omsättningsspannet inom de 26 
nuvarande butikerna ligger mellan fem och 
17 Mkr.

Självklart finns en uttalad ambition att 
öka gruppens omsättning, dels genom orga-
nisk tillväxt, men också via nyetableringar. 
Formen för ägarskap och kedjestruktur gör 
att det ur olika perspektiv inte är alldeles 
enkelt att nyetablera. Gruppen söker dock 
ständigt nya butiker och samarbetspartners 
för att klara den allt tuffare verkligheten. 
Målet är att ha butiker från norr till söder.

– Visst finns möjligheterna, menar Linda, 
som när vi träffas just slagit sig ned i vd-
stolen. Östra Småland, Värmland, Gävle 
och Umeå är exempelvis områden vi gärna 
skulle vilja vara i.

Det här är en av arbetsuppgifterna för 
Linda Lehtola-Järnfors, som dock hoppas 
få en del tid över för gymbesök, skidåk-
ning utför, resor till värmen och givetvis 
umgänge med familjen, man och en 15-årig 
son.

Foto: Jan Töve



14•HEMLJUS

Rätt pigg för 
att vara 100 år…

Jubilar med 
blandat utbud
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CARLSSON EL O JAKT i bohusländska Kungs-
hamn är med all sannolikhet enda belys-
ningsfackhandlaren med jakt som komplet-
teringssortiment. 

Det lite udda inslaget i varuutbudet fanns 
inte i tankarna när företaget startades för 
100 år sedan. Då handlade det om el och 
vvs för att senare under åren renodlas till 
el med belysning, vitvaror och installation. 
Plus jakten alltså.

Personalstyrkan vid starten, de båda 
ägarna Carlsson och Forsström, har vuxit 
rejält och nu sysselsätts 28 personer, varav 
20 på installationssidan. Släkten Carlsson 
löper som en röd tråd genom historien och 
det är nu tredje generationen, Anders Hen-
riksson och Ann-Charlott – Lotta – Hen-
riksson Johansson, som tillsammans med 
Dan Christiansson äger och leder bolaget.

På anställningslistan finns också repre-
sentanter för en fjärde generation.

Det var en jungfrulig mark som mötte 
de båda grundarna. Elektriciteten var för 
de flesta hushåll en nymodighet, men ännu 
oftare en dröm, som man snabbt ville reali-
sera. Än idag talar man om att det var her-
rarna Carlsson och Forsström som elektri-
fierade den här delen av Bohuslän.

Kungshamn är huvudort i Sotenäs kom-
mun, som med sina 10 000 bofasta tillhör 
Sveriges mindre. Främsta förklaringen till 
att man med dessa förutsättningar kan dri-
va verksamhet på den här nivån är att områ-
det är ett av de mest turisttäta i Sverige un-
der sommarmånaderna. En verklig magnet 
i kommunen är Smögen varifrån man via 
broförbindelse når Carlssons på bara fem 
minuter.  Och att det i kommunen finns       
2 500 fritidshus, bebodda inte minst av 
västgötar, göteborgare och köpstarka norr-
män. Med hänsyn till Carlssons utbud på 
inte minst belysning köper dessa inte sällan 
här också till permanentbostäderna. 

– Vi har 45 bra lördagar under året påpe-
kar Lotta.

Sedan hundratals år är Kungshamn en 
av landets viktigaste fiskehamnar som bl. 
a. inrymmer en av ABBA:s produktionsan-
läggningar.

Lotta, som bortsett från sex år i bank-
världen varit företaget troget, ser till att bu-
tiken kan erbjuda ett bra belysningsutbud. 
För att stärka exponeringen finns här också 
komplement i form av utvalda textilier och 
inredningsartiklar.

Anders har med ett års undantag arbetat 
i rörelsen och var också den som förde in 
jaktsortimentet. Allt utifrån eget intresse att 
jaga villebråd runt om i landet.

Hans huvudsysselsättning är att leda in-
stallationsverksamheten, med årslånga åta-
ganden för ett par av kommunens större 
industrier.

Delägare sedan 2011 är också Dan Chris-
tiansson. Han har en arbetsledande roll.

Rätt pigg för 
att vara 100 år…

Jubilar med 
blandat utbud

Hela ägartrion ser med stor tillförsikt på 
framtiden även den lokala konkurrensen på 
den bärande installationsdelen är stark.

– Och för butiken utgör givetvis den ex-
panderande näthandeln ett hot som måste 
tas på allvar, menar Lotta. 

Men, de fritidsboende och turisterna lär 
inte svika. Begreppet ”flygskam” lär snarare 
öka trängseln bland de bohusländska klip-
porna.

Det gick inte ta miste på att butiken firade 100 år

Tredje generationen ägare, syskonen Lotta Henriksson Johansson och Anders Henriksson.

Foto: Agneta Tjäder
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BYGGHEMMA GROUP - BYGGHEMMA – hade under 
en tid letat efter en etablerad kanal för att ta 
steget in på belysningsmarknaden. Samti-
digt gick ägarfamiljen Croona i LampGalle-
rian.se i Växjö och funderade över hur man 
bäst möter framtiden med en hårdnande 
marknad med alltfler aktörer.
Det var därför två nöjda parter som i som-
ras slöt ett avtal innebärande att Bygghem-
ma tog över 51 % av växjöföretaget med en 
option om att förvärva resterande del inom 
tre till fyra år.
– Vi tycker det går väldigt bra nu, men är 
väl medvetna om att situationen med all 
säkerhet kommer att vara mycket tuffare 
om fem år, säger Jacob Croona, som främst 
arbetar med sortiment- och inköpsfrågor i 
LampGallerian.se. Vi får då räkna med att 

SNABBVÄXANDE LAMPHANDLARE
NU EN DEL AV BYGGHEMMA

taget som en självständig enhet, där Kenth 
Croona kvarstår som vd. Det innebär att 
verksamheten och den fortsatta expansio-
nen kommer att ske i Växjö.
Under 2018 omsatte LampGallerian.
se drygt 40 Mkr med ett rörelseresultat – 
EBIT, d v s före räntor och skatter – på cir-
ka 4 Mkr. För innevarande år räknar Jacob 
Croona med att omsättningen kommer att 
landa på 55 Mkr.
I dagarna har ett tillbygge på 800 kvm i an-
slutning till tidigare anläggningen i Öjaby 
utanför Växjö blivit färdigt. Detta skall en-
dast innefatta packstationer för näthandeln, 
som sysselsätter 11 medarbetare.
Få konsumenter kan ha missat Bygghem-
mas offensiva marknadsföring inom två 
segment, välkända varumärken för hemma-

För närvarande finns i gruppen inga planer 
på ytterligare fysiska lampbutiker, men dä-
remot kan det bli aktuellt med begränsade 
lampsortiment i de nu befintliga egna bu-
tikerna.
– Vi är mycket glada och stolta över att ge-
nom vårt förvärv av LampGallerian.se yt-
terligare förstärka vår position inom den 
snabbt växande marknaden för heminred-
ning och möbler i Norden. Genom förvär-
vet av LampGallerian.se har vi knutit till 
oss en specialist med ett ledande sortiment 
som på ett imponerande sätt utvecklat en 
mycket stark ställning inom sin nisch under 
de senaste åren, säger Martin Edblad, kon-
cern i Bygghemma.
Bygghemma Group är Nordens största on-
lineaktör inom sektorn heminredning och 
omsatte under 2018 cirka 5 miljarder kro-
nor. Huvudkontoret finns i Malmö och bo-
laget är noterat på Nasdaq Stockholm.

betydligt fler aktörer vill vara med om att 
slåss om den här kakan.
– Vårt första möte med vår nya partner kän-
des mycket bra och den dialog som inleddes 
i fjol landade alltså i detta avtal, fortsätter 
han.
– Genom detta får vi tillgång till experter 
på e-handelsområdet inte minst vad gäller 
logistik och ekonomi och vi ser också sy-
nergieffekter i affären.
Bygghemma kommer att driva växjöföre-

byggare och trädgård samt heminredning.
Inte minst ses Bygghemma i TV-reklam, 
som så småningom också kan komma att 
omfatta LampGallerians utbud.
Inom Bygghemma finns ett dussintal fy-
siska butiker inom olika produktområden. 
De är koncentrerade till Stockholm- och 
Göteborgsområdet samt Malmö och Hel-
singborg. Dessa fungerar också som vis-
ningsbutiker, en roll på belysningsområdet 
LampGallerian.se nu också får.

Familjen Croona, Kent och Jacob, har sålt majoriteten i framgångsrika LampGallerian.

Martin Edblad, vd i ByggHemma, är glad över 
att kunna erbjuda ett breddat utbud.

Foto: Hans Runesson
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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

FÖRLÄNG UTESÄSONGEN!

ELMIA
MONTER
D04:50

SKAPA EN MYSIG MILJÖ MED HJÄLP AV 
VÅRT BREDA SORTIMENT.

Se hela vårt stora utbud på startrading.se

Besök oss 
på

SNABBVÄXANDE LAMPHANDLARE
NU EN DEL AV BYGGHEMMA

Hembelysning	flyttar
och samlas i B-hallen
FÖR DEN SOM INTE REDAN GJORT DET – notera 4 – 8 februari 2020. 
Då genomförs Stockholm Furniture & Light Fair – världens 
ledande event för skandinavisk design.

Till mässans samarbetspartner hör Föreningen Hemljus.
I skrivande stund är man på mässan i slutfasen i förbe-

redelserna innebärande bl. a. det grannlaga jobbet att foga 
samman de pusselbitar som utgörs av utställare av olika slag. 
Detta för att åstadkomma en mix som är både lockande och 
rationell för de omkring 40 000 besökarna som förväntas 
komma.

Vad som på den punkten kan noteras redan nu är att hem-
belysningsutställarna, som i år återfanns i C-hallen, flyttar 
till hall B. Liksom då i sällskap med leverantörer med huvud-
saklig inriktning på hemmet och sådana som har en mix av 
produkter för hem- och offentlig miljö

– Vi har dock en klart uttalad målsättning att placera lam-
putställarna för hemmiljö i en samlad grupp, berättar Cecilia 
Nyberg, projektchef för mässan.

En del utställare med huvudsaklig offentlig inriktning i sitt 
sortiment kommer att som vanligt finnas i A-hallen.

Liksom tidigare år får mässan ett spännande formgivar-
namn som årets ”Guest of Honour. Hen kommer att med-
verka i det omfattande seminarieprogram som bjuds under 
mässdagarna. Det är ingen djärv gissning att det i detta kom-
mer att riktas fokus på begreppet Hållbarhet – ett ledord som 
numera genomsyrar Stockholmsmässans arrangemang.

På www.stockholmfurniturelightfair.se kan de som vill 
skaffa löpande information kring Stockholm Furniture & 
Light Fair.

De som planerar mässbesök bör också vara på alerten i god 
tid för att hitta inte minst hotell utifrån de egna önskemålen.
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Flytten hjälpte inte
 – planerar lägga ned
UNDER ÅRTIONDEN HÖLL hembelysningsbran-
schen ögonen på LjusExperten i Hunnestad 
strax utanför Varberg, fram till början av 
2000-talet Lampfabriken. När företaget 
etablerades 1973 så skedde det hemma på 
grundarnas föräldragård, som fram till dess 
bl. a. användes för äggproduktion. Ägg som 
för övrigt länge kompletterade utbudet av 
hembelysning.

Tommy Vettersten, överhuvud i ägar-
familjen, var länge en centralfigur i bran-
schen. Han var en av grundarna av LjusEx-
perten och också under en följd av år dess 
vd.

Utan egentlig uppbackning, bortsett från 
en styrelse, byggde han upp det som kom att 
bli landets enda specialiserade belysnings-
kedja.

Idag har sonen Magnus tagit över butiks-
verksamheten, men förklarar nu att man vid 
kommande årsskifte med all sannolikhet 
kommer att lägga ned verksamheten, som 
numera drivs inne i centralorten Varberg.

Företaget startade i en period då den 
svenska genomsnittskonsumenten gärna 
åkte några mil för att köpa främst sällan-
köpsvaror. Inköpsresan blev också något av 
en nöjestur.

Den halländska butiken var i många 
stycken föregångare när det gällde mark-
nadsföring. Före de allra flesta butiker an-
vände man sig av radioreklam. Jingeln ”en 
ljus idé- vi åker till Lampfabriken i Hun-
nestad” fanns under en lång period på 
mångas läppar.

Efterhand som konsumenten blev allt-
mer rationell i sitt inköpande och önskade 
handla ”allt på ett ställe” blev det svårare 
och svårare att profilera butiken i Hun-
nestad. Visserligen bara någon mil utanför 
staden, men ändå för avlägset för att moti-
vera köpare med växande fokus på att und-
vika onödiga bilturer.

Under resans gång etablerade redan väl-
kända GK:s i Ullared en lampavdelning, 
som sannolikt idag är en av de största 
lampshopparna i Europa. Avståndet mellan 

Hunnestad och Ullared är bara knappt tre 
mil.

Familjen Vettersten såg tidigt vad som 
höll på att hända, varför man 2013 etable-
rade en filialbutik inne i Varberg.

– Det var jobbigt att driva två butiker, sä-
ger Magnus som för ett par år sedan beslöt 
att stänga dörrarna i Hunnestad och satsa 
på en butik i attraktivt läge inne i Varberg, 
nära köpcentrat Hajen.

Men inte heller detta har hjälpt. Omsätt-
ningsspiralen har fortsatt skruvats nedåt. 
Under glansåren i början av 90-talet omsat-

te företaget drygt 12 Mkr. Nu handlar det 
snarare om cirka 4,5 Mkr.  

Det har funnits ett par spekulanter på 
rörelsen, men som Magnus konstaterar, att 
idag driva butik med allt vad det innebär i 
inte minst arbetstider, är för de flesta inte 
så lockande.

För Magnus del är det betydligt mer lock-
ande att med hammaren i hand bygga hus 
i en av Västsveriges mest attraktiva kom-
muner.

Kurvorna pekade för starkt nedåt – Magnus Vettersten planerar lägga ned sin butik i Varberg.

Foto: Jonas Arnesson
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Flytten hjälpte inte
 – planerar lägga ned

Formex Nova:
Nyetablerade formgivare satsade på belysning
FEM UNGA FORMGIVARE från vardera Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige inbjöds 
efter juryurval till höst-Formex Formex 
Nova – The Nordic design Award.

Tre av dem hade valt att lyfta fram alster 
inom belysning och vi tror att vi framöver 
kommer att få se mer av trion Theodóra 
Alfredsdottir, Island, Falke Svatum, Norge 
och Kasper Friis Kjeldgaard, Danmark.

Juryn föll denna gång för det danska 
bidraget som tagits fram i samarbete med 
Fritz Hansen. Det handlar om ett samspel 
mellan ”skärmar” gjorda av bivax och med 
mässingstänger, som också döljer kablaget.

Juryn motiverade sitt val med: Med en 
sinnlig närhet till material och starka ut-
tryck i metall och borst skapar Kasper Friis 
Kjeldgaard skulptural tredimensionalitet. 
Han har en unik känsla för detaljer och 
materialövergångar. Kreativiteten rör sig 
på gränsen mellan konst och design. Hans 
konstnärliga förmåga skulle även kunna 
vara en stor tillgång i design av vardagspro-
dukter.

På gränsen mellan konst och design 
- Kasper Friis Kjelgaards vinnarbidrag

i Formex Nova.

UNDER EN RUNDVANDRING i Formex-avdelning-
en Design Talents fastnade vi för ett par 
spännande ljusinslag. Design Talents är en 
del av mässans mentorprogram tänkt att 
vara en plattform för nya talanger.  19 begå-
vade designers hade här möjligheten att visa 
upp sina alster.

Här träffade vi Jochen Lavéno Man-
delsdorff. Från början utbildad industri-

designer, men med ambition att vidga sitt 
arbetsfält. Efter konststudier hade han nu 
tagit steget vidare och presenterade sin ljus-
kollektion 1 ljus.

Med hjälp av svenska tillverkare har han 
inledningsvis tagit fram två olika produk-
ter, som båda stack ut. I båda fallen handlar 
det om enkla former med spännande ljus-
behandling.

SVENSKTILLVERKAD BLÅ-GUL DESIGN

I lampan Spegla har formgivaren använt 
sig av ett spegelglas i krom som inte är helt 
genomskinligt. När det bakomliggande lju-
set, i det här fallet ett vanligt stearinljus, 
tänds försvinner en del av speglingen och 
ljuset träder fram i glasets centrum samti-
digt som den matta kanten på spegeln glö-
der och förstärker dess form. Foten, som 
glaset och ljuset sitter i, är tillverkat i mas-
sivt kristallglas på Målerås glasbruk.

Lyktan Sfär bygger också på en lockande 
ljuseffekt. De består av tre delar, en tude-
lad sfärisk form som ”delas” med en blank 
transparent glasskiva i cirkelform. Genom 
att glasets ytterkant är slipad bryts ljuskäl-
lan och bildar en lysande cirkel-formad 
bana.

Basen i lampan är tillverkad i Porslins-
fabriken i Lidköping och har en grovmatt 
glasyr i tegelrött och svart.
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DEN BETRAKTAS AV MÅNGA som en liten bransch, men det 
har likväl varit en mångfacetterad uppgift att med 
fyra nummer per år spegla olika sidor av denna.

När tidningen HEMLJUS för i dagarna 20 år se-
dan kom med sitt första nummer fanns den uttalade 
målsättningen att den skulle attrahera aktörer i hem-
belysningssektorn oavsett om dessa fanns i leveran-
törs- eller återförsäljarledet. Det fanns också uttalat 
att den, vid sidan om att presentera förändringar i 
villkoren för branschen också lyfta fram männis-
korna i denna. 

Småskaligheten i hembelysningssektorn gjorde att 
”alla kände alla” inom denna. Liksom i en lokaltid-
ning gavs möjligheten att läsa om människor man 
var personligt bekant med.

Bakom beslutet att göra HEMLJUS till en själv-
ständig produkt stod föreningens styrelse. Den 
leddes då av Thord Gustafson, karismatisk vd i 
LampGustaf AB. Där fanns också andra starka 
branschprofiler som Jan-Eskil Eskilsson, Belid, To-
mas van der Kogel, Texa Design, Annelie Rydén, By 
Rydéns och framlidne Staffan Svensson, Frinab.

1999 fanns i föreningen 24 medlemmar. Trots 
att en del av dessa försvunnit som företag eller idag 
bara existerar som varumärken är motsvarande siff-
ra idag 32.

Om det under de två decennierna kommit nytill-
skott i leverantörsledet så har nyetableringen i bu-
tiksledet varit desto blygsammare även om det givet-
vis funnits de som etablerat och lyckats.

En polarisering inom butiksledet har skett genom 
att ett 25-tal handlare bildar LjusExperten. Ett från 
början löst samarbete mellan en handfull butiker 
som 2006 formaliserades genom bildandet av ett 
aktiebolag.

I motsats till andra stora kedjan i branschen, El-
kedjan som senare blev Elon med brett sortiment av 
bl. a. vitvaror och hushållsapparater vid sidan om 
belysning i flertalet medlemsbutiker, arbetar Ljus-
Experten endast med belysning.

Under åren har flera väl genomarbetade försök 
gjorts att utveckla en branschförening för återför-
säljarledet. Belysningshandlarna såg dagens ljus vid 
föra sekelskiftet och trots ambitiösa fackhandlare i 
spetsen var det svårt att motivera medlemskap för 
huvuddelen av landets handlare.

Inte ens erbjudandet om attraktiva utbildningar 
lockade tillräckligt.

Slående är att bland de butiker som försvun-
nit finns flera som under sina storhetstider ansågs 
vara landets ledande. Som tecken på detta har de av 
Föreningen Hemljus utsetts till Årets Ljusa Butik, 

Tidningen HEMLJUS 20 år
Stora händelser i liten bransch
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ett arrangemang som drev från 1995 fram 
till 2017. Idag finns vinnare som Nilssons 
Elektriska i Kristianstad, Ampere AB i Väs-
terås, Sandbergs Elektriska i Umeå och Ljus 
1 i Nacka inte längre kvar.

Främsta orsaken till den blygsamma ny-
etableringen på butikssidan anses av många 
är bankernas negativa inställning att ställa 
upp med krediter till nya detaljhandelsrörel-
ser. I något fall har det visat sig omöjligt att 
låna också för övertag av en lönsam lamp-
butik.

Hyror i nya köpcentra och på attrak-
tiva handelsplatser ligger på sådan nivå att 
lamphandeln inte har marginaler eller voly-
mer stora nog för att vara med här.

Exempelvis saknas på nya handelsplatser 
som Emporia i Malmö och Mall of Scandi-
navia i Stockholm renodlade lamphandlare.

Som en röd tråd i bevakningen av detalj-
handeln har löpt den växande näthandeln, 
också med lampor. I debatten har denna 
tagit större andel än vad verkliga mätningar 
av e-handeln med lampor i själva verket står 
för. Faktum är dock att denna, liksom i de 
flesta andra, efterhand ökar. Det finns ly-

Tidningen HEMLJUS 20 år
Stora händelser i liten bransch

sande exempel på handlare, som parallellt 
med fysiska butiker, lyckats mycket väl på 
nätet. Dit hör främst Lampan i Uddevalla 
och LampGallerian.se i Växjö.

Ett annat sätt för handeln att skapa sälj-
volym har varit och är hemkonsultation, 
som vi märkte mer och mer av i mitten av 
2000-talets första decennium. Denna krä-
ver dock specialkompetens, varför butiker 
med ett organiserat utbud av detta slag är 
begränsat.

Ett område som sedan 10-talet år tillbaks 
fått stor uppmärksamhet i HEMLJUS är ut-
fasningen av främst glödlampan, men också 
andra energiineffektiva ljuskällor. 

Glödlampans död orsakade stor debatt 
och hamstring, men idag tycks de flesta vara 
tillfreds med ersättarna i form av LED-
lampor.

Elsäkerheten är ett annat ämne som fli-
tigt återkommit under de 20 åren, liksom 
alla de regler och bestämmelser som föran-
letts av EU. 

Genom intensivmarknadsföring i HEM-
LJUS har föreningen under åren genomfört

Årets Ljusa Butik, som årligen mellan 

1995 och 2017, utsåg bästa lampbutiken i 
Sverige och under en period också i våra 
grannländer. 

Vid årets mässa i Stockholm delade Hem-
ljus för första gången ut Årets Designpris – 
ett arrangemang som kommer att fortsätta 
och utvecklas. 

Ett annat uppskattat arrangemang under 
åren var också tills för några år sedan Ga-
lakvällen under mässan. Genom namnkun-
niga konferenciärer och artister blev detta 
dock ett inslag som ansågs ta alltför stor del 
av föreningens budget.
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EKETORP
perfekt att fästa 

direkt i 
sänggaveln

svart/mässing
eller

vit/stål

VID FÖRENINGEN HEMLJUS årsmöte i maj lämna-
de Johan Pehrson posten som ordförande 
för att helt inrikta sig på uppdraget som 
riksdagsman för Liberalerna.

Uppdraget att leda föreningen stannar 
dock kvar inom Watt & Vekes väggar.

Till ny ledare i föreningen valdes nämli-
gen Erika Cederberg, som delar vd-posten i 
företaget med Anna Pehrson.

Erika är därmed föreningens första 
kvinnliga ordförande. 

Pernilla Landley, Aneta AB, nyvaldes 
som styrelseledamot. Ulrika Nyberg, Fri-
nab och Måns Kiaer, Ifö Electric, omvaldes 
på två år. Ett år kvar på sitt styrelseuppdrag 
har Robert Johansson, Star Trading.

Styrelsen har därmed kvinnlig majoritet. 
Detta uppvägs dock av de båda supplean-
terna, Lars Wahlén, Markslöjd och Johan 
Skoglund, PR Home ny- respektive omval-
des.

F Ö R E N I N G E N

Hemljus
Erika Cederberg ny ordförande
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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

I BÖRJAN AV ÅRET skrev vi om Willes Elektriska i Norrköping 
inte minst utifrån det faktum att butiken funnits på samma 
adress i 90 år. Då hade makarna Elsie och Johan Andersson 
varit ägare i bara ett par år.

Efter en tid konstaterade de att de i köpet fått med mäng-
der av armaturer, inte minst bordslampor, som speglar en 
stor del av den svenska lamphistorien. Många nya ägare hade 
säkerligen klassat den här delen av varulagret som skrot och 
beordrat fram en container – eller två.

Dock inte Elsie, som bidade sin tid i vetskap om att ut-
rymme fanns och att det handlade om mestadels kvalitets-
produkter som inte påverkas av tidens tand.

När det så småningom blev dags att ta tag i ”hyllvärmarna” 
väcktes Elsie intresse för vad som doldes, inte sällan av tid-
ningspapper från svunna tider.

För två veckor sedan öppnade makarna Andersson med 
hjälp av dottern Johanna Willes Vintage. I en lokal, stor som 
en friggebod, med egen ingång bara dussintalet steg, runt ett 
hörn, från huvudbutikens entré. Den hålls öppen två dagar 
i veckan, men också efter tidsbokning. Marknadsföring sker 
genom egna hemsidan.

Här bjuder man ut bortemot 2 000 produkter i 250 model-
ler. Märkta med varumärken de flesta glömt – Ivars i Lanna, 
Maria-Lampan, Garali och inte minst närbelägna Rejmyre 
Armaturfabrik. I denna lysande kulturskatt finns också ett 
stort utbud av glaskupor med så skilda varumärken som Fåg-
lavik och Murano.

F Ö R E N I N G E N

Hemljus
Erika Cederberg ny ordförande

Foto: Tomas Kihlman

MÄNGDER AV HYLLVÄRMARE
HAMNADE I RÄTTA HÄNDER
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Göteborgsmässa 
med nöjda lamputställare
DET BÖRJADE LÅNGT IFRÅN lyckligt. Mässbolaget 
BraMässors initiativ att i fjol arrangera en 
möbelmässa med inslag av bl. a. belysning 
borde ur vissa perspektiv avskräcka från en 
fortsättning. De olika byggnader på Banan-
piren i Göteborg som då utgjorde lokaler 
var långt ifrån lämpade. Allra minst i den 
regnstorm som då rådde.

Utställarna då, varav en handfull inom 
hembelysning, såg dock fördelar med en 
kompletterande mässa på annan plats och 
vid annan tidpunkt jämfört med jätteevene-
manget Stockholm Furniture & Light Fair.

ställare HEMLJUS talade med intrycket att 
mässan är värd att återkomma.

En åsikt som mässledningen delar och 
därför bokat in ett par dagar i slutet av au-
gusti 2020. Och då med möjlighet att utöka 
ytan, som nu uppgick till cirka 4 000 kvm, 
en ökning med 60 %.

Ett av de företag som återkom var Aneta 
Belysning, vars försäljningschef, Per-An-
ders Kroon, var nöjd.

– Vi nådde vår målsättning både vad 
gäller ordertecknande och nya kontakter, 
summerar han. Det finns ett behov av en 

höstmässa, speciellt ett så här bra arrang-
emang. Optimalt vore om tidsintervallet till 
Formex vore litet större.

För Texa Design handlade det om premi-
är. Företagets ägare, Tomas van der Kogel, 
menar att denna mässa har ett klart berät-
tigande.

– Det kändes väldigt positivt, inte minst 
genom bra försäljning. Tidpunkten är rätt 

Foto: Göran Tjäder

När mässan återkom i slutet av augusti i 
år, men då inhyrd i Svenska Mässans proff-
siga lokaler, gjorde också utställarna det. 
Alla på lampsidan och kompletterade med 
ett par nya.

Här fanns drygt 50 utställare, de flesta 
inom möbel- och mattsektorn.

De två mässdagarna med mellanliggande 
jättefest för 400 gäster förstärkte hos de ut-

under förutsättning att man som utställare 
har de visade varorna på lager. 

– Längden, två dagar, känns som optimal. 
Vi hinner ta hand om det kundsegment vi 
arbetar mot. De flesta kunderna som kom 
finns i Västsverige, men också från norska 
Sörlandet.

– Vi kommer tillbaks nästa år – garante-
rat, avslutar Tomas.

Bland andra belysningsutställare fanns 
A-Grossisten, Norrsken Design och danska 
Halo Design.

Tomas van der Kogel, Texa Design 
– nöjd mässdeltagare.

Stockholmare möts i Göteborg – Anetas Per Fagerström gör affärer med Ulrica Gabrielsson 
Kantermo och Niclas Djurberg från Norrmalms Elektriska.
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HANDELN I STADSKÄRNORNA 
INFÖR STORA UTMANINGAR
HUI RESEARCH, TIDIGARE Handelns Utrednings-
institut, har kartlagt den kommersiella 
utvecklingen i Sveriges alla stadskärnor. 
Detta i samarbete med Fastighetsägarna, en 
branschorganisation med syfte att förbättra 
villkoren för fastighetsföretagande.

Det visar sig att 2018 det fanns en, om än 
liten, försäljningsökning, 0,4 %. Mera tyd-
lig är skillnaden i utveckling mellan de olika 
branscher som finns i citykärnorna. Inte 
oväntat har detaljhandeln en tuff situation 
och minskade under 2018 med 1 % samti-
digt som hotell och kommersiell service, så-
som frisörer, gym och biografer, ökade med 
4 respektive 3 %.

I sin utredning konstaterar man att trots 
de tuffa utmaningar stadskärnorna möter 
i form av strukturella förändringar finns 
goda förutsättningar för framtiden. Detta 
genom främst goda kommunikationer, när-
het och service.

Den stora förloraren bland aktörerna på 
det aktuella området är modehandeln, som 
tappade mest. Bästa utvecklingen av stads-
kärnorna hade de i storstäderna. I motsats 
till stadskärnorna i Götaland och Svealand 
hade de i Norrland negativ tillväxt. 

I kartläggningen spår man att bästa sättet 
att möta framtiden är att titta bakåt. Till ti-
den innan handeln flyttade till stora lokaler, 

Ett hem är inte fulländat 
förrän du tänder rätt lampa.

Den från Markslöjd.

Besök oss på markslojd.com

Hemljus_augusti.indd   1 2019-06-28   14:55

Göteborgsmässa 
med nöjda lamputställare

köpcentrum och externa handelsområden 
då den var koncentrerad till mindre butiker 
nära konsumenten och med starkt focus på 
service.
Framtiden för stadskärnorna ser alltså inte 
helmörk ut, men det ställs krav på lyhörd-
het mot konsumenternas efterfrågan och 
önskemålen om attraktiva mötesplatser och 
upplevelser.
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PROFILEN 

PROFILEN 

PROFILEN 

 ”EN HYTTPOJKES RESA – ett äventyr i glas och 
ljus.” Rubriken på hans memoarer är redan 
klar, men ännu finns inget innehåll bakom 
det bokomslag som ligger på hans skriv-
bord. Om det någonsin får det är osäkert, 
nu är det bara ett förslag från en granne, en 
medaljerad medicinprofessor.

Hur som helst, vi hinner före med att 
beskriva lamphandlarens, Gert Ohlssons 
liv. En man som varit med i branschen 
längre än de flesta och som är ett levande 
exempel på en person som varit med om att 
förvandla lampförsäljning från att vara en 
komplettering till annan handel till att bli 
en självständig bransch.

Men, låt oss börja från början i vår be-
skrivning av lamphandlaren Gert Ohlsson 
i Linköping. Ägare till Ljusglimten inne i 
stadens kärna, men också till LjusExperten 
i handelsområdet Tornby.

En 77-åring som arbetar sex dagar i veck-
an och som därutöver inte ägnar sig åt mer 
än umgänge i glada vänners lag och golf. 
Nästan uteslutande på söndagar. Och då på 
Landeryds golfklubb som erbjuder omväx-
ling med tre 18-håls och två niohålsbanor. 
Hans andra hem alldeles i närheten av det 
permanenta.

Vid vårt möte går det inte att ta miste på 
hans småländska idiom. Vaggan stod i glas-
metropolen Kosta, där hans växte upp med 
en bror och en syster. Mamman hemmafru 
och pappan lokförare på sträckan Kosta – 
Lessebo som så småningom lades ned. På 
den tiden, 50-talet, var det dock inte fråga 
om någon arbetslöshet. Ett jobb som sli-
pare på glasbruket väntade.

Därmed kom Gert att gå i pappans fot-
spår. Efter obligatorisk skolgång anslöt han 
sig till Kosta glasbruks personalstyrka som 
på den tiden omfattade bortemot 400 per-
soner.

Här fanns en yrkesskola där hans talang 
snabbt upptäcktes varför steget till pro-
duktionen var kort. I den rollen visade han 
snabbt sådan kreativitet att han under de 
sista tio åren på bruket enbart jobbade i ex-
perimentverkstaden. Där handlade det om 
att vara med om att förverkliga tankar och 
idéer som storheter som Vicke Lindstrand, 
Ann och Göran Wärff och Erik Höglund 
närde kring hur tygla en glasmassas nyck-
fullhet.

Svenskt glas hade världsrykte och Gert 
var en av dess medarbetare som lockades att 

ta med sina kunskaper till Australien. Han 
stod dock emot främst beroende på att han 
var nyförlovad med en ung dam som just 
skulle påbörja lärarutbildning i Linköping. 
Det var så han hamnade där. Med tanken 
att nyttja hopsparat kapital till ett sabbatsår.

Kontakterna med Småland och Glasriket 
var dock täta och när en kompis i Hovman-
torp erbjöd Gert att köpa ett långtradarlass 
med glaskupor och lampor kom de tankar-
na på skam. Under tiden i Linköping hade 
han blivit god vän med en överbanmästare 
vid SJ med vilken han kunde göra upp om 
att hyra den nedlagda järnvägsstationen i 
Gistad.

Gistad var dock bara en mellanstation, 
men Gerts bana som lamphandlare var in-
ledd. Malmslätt station utmed samma stam-
bana var större varför Gert tog steget dit 
och kompletterade sortimentet med möbler 
för inom- och utomhusbruk.

Ett mera udda inslag i hans utbud kom att 
bli ett långtradarlass LP-skivor. För 75 000 
kronor trodde han sig ha köpt ett parti att-
raktiva alster av främst amerikanska artis-
ter. I stället handlade det om 50 000 plattor 
med tämligen mediokra sådana.

KF köpte en stor del av partiet och, som 
Gert konstaterar, han har inga skivor kvar 
varför affären troligen gick hyggligt hem.

Malmslätt i all ära, men vår profil insåg 
att det var i Linköping lampaffärerna kunde 
utvecklas. När han 1983 startade Ljusglim-
ten inne i centralorten fanns där ett halv-
dussin konkurrenter som gjorde sitt bästa 
för att lägga krokben. Efterhand försvann 
dessa och när han tillsammans med sonen, 
John, 2007, som en del av LjusExperten 
etablerade sig på handelsområdet Tornby i 
stadens utkanter fanns från andra håll inget 
motstånd.

Nu är Gert så mycket mer än bara lamp-
handlare. Han är känd av de flesta – för inte 
säga alla - i branschen, men i den gruppen 
finns säkerligen inte kunskap om alla hans 
sidor.

Låt vara att många upplevt hans talang 
som trollkarl. En hel del har, inte minst på 
krogen, sett honom gömma en glödande ci-
garett i ena handen för att senare öppna den 
tom. Vi är många som fortfarande funderar 
på hur detta går till. 

Om inte magiskt så är det njutbart att 
lyssna till Gert som Taube-tolkare. Han 
sjunger dennes visor med åsikten om att 
det då handlar om det verkliga livet. Lika 
mycket som när han deklamerar de mest 
kända svenska poeternas verk. En faster, 
som en tid var förlovad med Jan Fridegård, 
inspirerade Gert till att skriva egna verk. De 
har blivit en hel del sådana efter det att han 
skrev ett poem till egna bröllopet med för-
sta och enda hustrun, Margareta, som gick 
bort för 20 år sedan och lämnade honom 
ensam med parets två söner.

Hade utrymmet varit större hade vi 
kunnat ägna rader om att berätta om fler 
av Gerts affärsprojekt, hans lovande fot-
bollskarriär, hans eldfängda humör och 
hans - som sagt - vurm för den svenska po-
esin. För att inte glömma hans framgångar 
på golfbanan.

         FEM SNABBA

FOTBOLL      ISHOCKEY

KOSTA      LINKÖPING

VIN      ÖL

JOE LABERO     DAVID COPPERFIELD

CENTRUM     EXTERNLÄGE 
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Kenneth Grönholm blir ny CEO för Signi-
fy Nordics (tidigare Philips Lighting), som 
har kontor i Sverige, Finland, Norge och 
Danmark. Signify är den världsledande le-
verantören av LED-produkter, system och 
tjänster.  

Kenneth Grönholm känner verkligen 
Signify inifrån. Han började arbeta för Phi-
lips (det tidigare moderbolaget som Signify 
separerade från under 2016) som country 
and sales manager år 1997 och den nyut-
nämnda toppchefen har under de senaste 
22 åren, arbetat sig upp i företaget via flera 
olika funktioner och avdelningar och har 
bland annat arbetat på huvudkontoret i 
Holland i 9 år. 

Under de senaste fyra åren har Ken-
neth Grönholm varit försäljningsdirektör 
för Consumer Lighting i hela Norden och 
hans team har presterat anmärkningsvärt 
bra. Det är en djupt engagerad medarbetare 
som har blivit utvald för att vidareutveckla 
Signify, så att verksamheten kan behålla sin 
position som marknadsledare för intelligen-
ta belysningslösningar i Norden.  

”Jag ser fram emot att ta över rollen som 
CEO för Signify i Norden. Vi är mitt inne 
i en fantastisk utveckling inom belysnings-

branschen, där loT och nya innovationer ge-
nomsyrar alla delar av vår verksamhet. Från 
Smart Home med Philips Hue till intelli-
genta byggnader och städer med våra Inte-
ract-system. I framtiden kommer vi också 
att se en tillväxt av nya innovationer såsom 
HortiCulture, Aqua Lighting, LiFi och 
3D-printade armaturer. Jag ser fram emot 
denna spännande resa med övriga nordiska 
medarbetare” säger Kenneth Grönholm.  

Kenneth Grönholm (50) är från Finland, 
men bor i Sverige, är gift och har tre barn. 

Han tar över rollen som CEO för Signify 
Nordics efter Astrid Simonsen Joos, som is-
tället  blir Chief Digital Officer (CDO) för 
Signify globalt.

Signify är Philips Lightings nya namn se-
dan 16 maj 2018. 

PÅ NYA JOBB
SIGNIFY HÄMTAR NY NORDISK KONCERNCHEF FRÅN DE EGNA LEDEN

I SAMBAND MED ÅRETS Furniture & Light Fair 
delade föreningen Hemljus för första gång-
en ut sitt designpris. Premiärvinnare blev 
formgivaren Hanna Wessman med lampan 
BOX, som hon skapat för watt & veke.

Också på kommande mässa kommer pri-
set att delas ut. Det finns därför anledning 
för medarbetare i olika roller i branschen att 
fundera kring kandidater. De huvudsakliga 
kriterierna innebär att 

– en specifik armatur/armaturserie och 
dess upphovsman nomineras;

För andra gången
Hemljus delar ut designpris

– de nominerade produkterna skall ha in-
troducerats på marknaden under 2019 eller 
2020.

En jury bestående av tre ledamöter jämte 
Hemljus vd, Mikael Castanius, väljer tre al-
ternativ bland de nominerade och utser en 
segrare.

De nominerade produkterna kommer att 
presenteras på mässan, där också prisutdel-
ning kommer att ske.

Ytterligare information kring priset kom-

mer i tidningen HEMLJUS nr 4 som distri-
bueras vecka 47.

Nomineringar skall vara inlämnade se-
nast 10 december.
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PÅ NYA JOBB

LINN MODIG
FÖRSÄLJNING
Linn Modig ingår sedan några 
veckor tillbaks i By Rydéns för-
säljningsteam. Än så länge är hen-
nes positionering inte klar. Hon är 
bosatt i Stockholm och kommer 
närmast från Stureplangruppen, där 
hon arbetat i 15 år, bl. a. som restau-
rangchef.
Linn brinner för kontakt med 
människor och blir ofta ”en spindel 
i nätet”. Dagliga löpturer hör till 
hennes rutiner.

KRISTIN MARTINSSON
SPECIALIST E-HANDEL
I höst kommer Kristin Magnusson ta 
hand om uppgiften att driva By Ry-
déns digitala resa framåt. Hon kom-
mer närmast från Tieto i Stockholm 
där hon arbetat som konsult och pro-
jektledare.
På fritiden gillar Kristin att träna, allt 
från boxning till jympapass. Andra in-
tressen är inredning och resor.

MARIELL SIONE
ORDER OCH FÖRSÄLJNING
Mariell Sione är ny medarbetare i Globen Lighting, där hon 
skall arbeta med order och som säljkoordinator. Tidigare var 
hon innesäljare inom plastindustrin.
Mariell är tillsammans med make och två barn bosatt i Am-
björnarp.

BY RYDÉNS I GNOSJÖ VÄSSAR KLORNA PÅ MARKNADSSIDAN GENOM ATT PRESENTERA 
TRE NYA MEDARBETARE. DET ÄR

MALIN CLAESSON
SÄLJARE
Nyligen påbörjade Malin Claesson 
en tjänst hos By Rydéns som säljare 
på distrikt Mälardalen. Säljerfaren-
het har hon sedan tidigare från Ih-
reborn.
Fritiden lägger Malin gärna utom-
hus och har stort hästintresse. Ge-
nom träning försöker hon kompen-
sera sin vurm för mat och dryck. Ett 
led i denna strävan är att slå det per-
sonliga rekordet på Vidöstersimmet 
på hela 21 km.

För andra gången
Hemljus delar ut designpris
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www.konstsmide.se

För övriga produkter, nyheter samt närmaste 
återförsäljare besök vår hemsida

BOLOGNA 7532-750 METALLGRAN 3947-888

Gnosjö Konstsmides historia
Busschauffören Gunnar Johansson hade en klar vision och en idé – han ville bli företagare och tillverka blomställ  
och trädgårdsdekorationer i smide. Det var så Gnosjö Konstsmide föddes. Året var 1942.
Originalet från Konstsmide
Vi vågar faktiskt påstå att originalet till vår tids moderna elljusstake föddes på Konstsmide. Det var i början av 40-talet som den av oss första serietillverkade ljusstaken  
såg dagens ljus. Företaget växte så småningom och byggde nya lokaler i centrala Gnosjö. För Gunnar Johansson stod kvalitet och design i fokus. Så är det än idag.

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

Du har säkerligen redan uppmärksammat att det har gått 20 år sedan första numret av tidningen HEMLJUS kom ut. Tidigare ingick den 

som en del i tidningen Ljuskultur, men efter ett tag tyckte styrelsen i Föreningen Hemljus att det fanns underlag för en renodlad tidning 

med inriktning på enbart belysning för hemmet.

Idag ser branschen annorlunda ut. Klyftan mellan belysning för hem och dito för offentlig miljö har minskat. Både vad gäller produkt-

innehåll och marknadsaktörer.

20 år – en tidsperiod som den årsrike konstaterar i början av livet ter sig som evighetslång. Med innehåll som väntan på sommarlov, rätt 

att	se	alla	slags	filmer,	körkort,	studieslut	och	-	helst	-	välbetalt	jobb.	I	andra	ändan	av	livscykeln	är	upplevelsen	att	två	decennier	bara	

”flyger”	förbi.	Tro	mig.

Visst går man fortfarande och väntar på våren men då med blandade känslor. Måste tiden gå så fort? Måste barnbarnen växa upp så 

himla snabbt att de numera kommer på besök i egen bil.

Idag	blir	alltfler	100	år.	Det	sägs	att	de	som	uppnår	denna	ålder	fått	uppleva	introduktionen	av	allt	som	idag	gör	livet	lättare.	El,	telefon,	

radio, TV och internet för att nämna något. Den medicinska utvecklingen som gör att skaran av 100-åringar växer inte att förglömma.

Ser vi HEMLJUS 20 år med perspektiv på den sektor den speglat så är det nog ingen överdrift påstå att just denna period är den mest 

dynamiska sedan det för 100 år sedan blev vanligare och vanligare med elektricitet i hemmen.

Det	finns	flera	exempel	att	lyfta	fram,	men	för	mig	framstår	revolutionen	vad	gäller	ljuskällor	som	det	allra	mest	slående.	LED-lampan	

har inte bara bidragit till att skapa nya förutsättningar för designers och produktutvecklare utan också ”lättat” branschens samvete i 

miljöarbetet. En fråga många andra sektorer i näringslivet har betydligt kämpigare med.

Vad som alltmer fascinerar mig är de ständiga innovationerna för att styra och reglera all belysning i vår omgivning. Jag är för egen 

del kanske inte tillräckligt teknisk för att dra nytta av alla möjligheter, men går ofta med tankar på att ta tillvara åtminstone några nya 

innovationer i den här vägen.

Under inte minst det senaste århundradet har människor ständigt frågat sig: ”var skall det sluta” och samtidigt ofta lutat åt att vi ”nog 

inte kan komma längre”. Den senare slutsatsen har alltid varit fel och kommer att så vara också i framtiden.

Medger gärna att jag själv funderar på vad som skall komma härnäst. Kan det handla om ytterligare utveckling och förädling av solcells-

tekniken, där potentialen i inte minst Sverige är oändlig. Eftersom jag under ett 15-tal år levde med denna teknik i sommarhuset känner 

jag starkt förtroende för den.

Skulle gärna vilja stämma av läget om 20 år, men behöver då slå släktens ”all-time-high” i livslängd för att nå 

dit. Troligen har joggingturerna på senare år varit för få för att nå dit.

PÅ GÅNG
Lights in Alingsås - Alingsås                     29.9 – 3.11 

Elmässan – Kistamässan Stockholm                                               16 – 17.10
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www.konstsmide.se

För övriga produkter, nyheter samt närmaste 
återförsäljare besök vår hemsida

BOLOGNA 7532-750 METALLGRAN 3947-888

Gnosjö Konstsmides historia
Busschauffören Gunnar Johansson hade en klar vision och en idé – han ville bli företagare och tillverka blomställ  
och trädgårdsdekorationer i smide. Det var så Gnosjö Konstsmide föddes. Året var 1942.
Originalet från Konstsmide
Vi vågar faktiskt påstå att originalet till vår tids moderna elljusstake föddes på Konstsmide. Det var i början av 40-talet som den av oss första serietillverkade ljusstaken  
såg dagens ljus. Företaget växte så småningom och byggde nya lokaler i centrala Gnosjö. För Gunnar Johansson stod kvalitet och design i fokus. Så är det än idag.

Vi är ödmjuka inför uppgiften
Den tredje generationen Johansson leder företaget idag. Vägen till dagens framgångar har dock inte alltid varit spikrak. Vi arbetar ständigt på att omsorgsfullt bygga, 
stärka och vårda vårt varumärke, samtidigt som vi ska axla vår långa tradition med stor respekt för det småskaliga. Något som ibland kan kännas som ett balanstrick 
på slak lina. Vi lever dock efter devisen att ödmjukhet föder framgång. Att utveckla egna unika produkter, som du inte finner överallt, är något vi ständigt jobbar med.  
Det är snart tjugo år sedan Konstsmide lanserade LED-tekniken i julsortimentet, vilket vi är väldigt stolta över – därför att detta gav oss det försprång vi nu har när det 
gäller energisnåla och miljöanpassade julprodukter.
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BUDDY
1699:-

Från svensk hantverkstradition representerar Buddy det 

enkla formspråket med en skulptural elegans i Skandinavisk 

stil. Designen hämtar stor inspiration ifrån figurala trender 

och med ett urval av enkla jordskaliga färger ger Buddy 

ett moget inslag till sin omgivning. Upptäck fler färger och 

hitta din närmsta återförsäljare på belid.com.


