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Välkommen till höstens stora 
mötesplats för den nordiska 

möbel-, inrednings- och 
belysningsbranschen!

Den 26-27 augusti 2020 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 följer vi upp succén från i år och fortsätter växa. Äntligen  
etableras en branschmötesplats på hösten!
 
Lägg in datumen i kalendern och läs mer på  
>> www.mobelmassan.com
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FÖRENINGEN HEMLJUS MEDLEMMAR
• A-Grossisten AB Helsingborg 
• AH Belysning AB Tibro 
• Airam AB Häradsbäck 
• Aneta Belysning AB Växjö 
• AB Belid Varberg
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• LampGustaf AB Kinna 
• Ledvance AB Johanneshov
• LightsOn AB Vellinge
• Markslöjd AB Kinna 
• Norlys AB Strömstad 
• Norrsken Design, Gävle
• Oriva AB Bredaryd 
• Pholc AB Bankeryd 
• Philips Consumer Lighting Stockholm 
• PR Home of Scandinavia AB Borås 
• AB Rydéns Gnosjö 
• Star Trading AB Svenljunga 
• Texa Design AB Helsingborg 
• Unison AB Häradsbäck 
• Watt & Veke AB Stockholm
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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.

HEMLJUS 2.0 
I din hand håller du nu det sista numret av tidningen HEMLJUS i sin nuvarande 
form. HEMLJUS har varit en fantastisk produkt under många år och dess redaktör 
har gjort ovärderliga insatser för tidningen och branschen. Vi riktar ett stort tack till 
Göran för alla insatser och önskar honom en skön ”pensionering” när han nu valt 
att åtminstone trappa ned något i tempo.
Det som nu kommer att hända är att HEMLJUS blir ett elektroniskt nyhetsbrev. 
Dessutom kommer ”systertidningen” Ljuskultur i allt högre grad uppmärksamma 
skeenden som varit basen i HEMLJUS. Allt starkare upplever vi att gränserna 
mellan belysning för konsumentsidan och den offentliga suddas ut.
Som tidigare prenumerant av tidningen HEMLJUS kommer du att få ett 
provnummer av Ljuskultur och ett förmånligt prenumerationserbjudande.
Parallellt med det som nu sker kommer Föreningen Hemljus att ta fram en ny 
grafisk profil. Allt i syfte att stärka föreningens identitet och utöka erbjudandet och 
nyttan till medlemsföretagen.
Ett ytterligare led i det arbetet är att föreningen från och med årsskiftet kommer 
att flytta sitt kansli. De nya lokalerna kommer att vara belägna på Södermalm 
i Stockholm och vara betydligt mera kostnadseffektiva och välanpassade för 
att kunna serva föreningens medlemmar. Föreningens pengar skall läggas på 
verksamhet och inte administration. 
Väl rustade leverantörsföretag är till gagn för branschens alla led. Till detta 
bidrar vårt utökade erbjudande till medlemsföretagen i form av gemensamma 
utbildningar, lättillgängliga tillfälliga arbetsplatser i Stockholm och goda avtal för 
mässdeltagande och kostnader i samband med detta. Detta utöver den ordinarie 
föreningsverksamheten inom Hemljus som fortsätter.
Satsningen på vårt Designpris som etablerades förra året kommer att utökas för 
att marknadsföra nya produkter byggda på god design. Det är sådana som mer än 
annat skapar köplust hos konsumenterna.
En jury med medverkan av ljusdesignern Kai Piippo och fackhandlaren Ulrika 
Gabrielsson Kantermo står inför uppgiften att nominera kandidater och vinnare av 
priset. 
Mer om Designpriset finns att läsa på annan plats i detta nummer av HEMLJUS. 
Missa som branschmedlem oavsett roll inte att nominera en eller flera produkter.
Vill du veta mer om vad som står på agendan inom föreningen Hemljus är du 
varmt välkommen att kontakta kansliet!

Mikael Castanius
VD Hemljus

mikael.castanius@belysningsbranschen.se
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VI VÅGAR PÅSTÅ ATT INGEN ANNAN har satt lika djupa 
avtryck i den svenska lamphistorien som Hans-
Agne Jakobsson. Trots att det i år är tio år sedan 
han 90 år gammal avled fortsätter han att göra det.

Då inte minst genom att hans egen och annans 
design tillverkad hos hans företag, Hans-Agne 
Jakobsson i Markaryd, återfinns på i stort sett alla 
auktionssajter av betydelse. 

Trots att företaget Hans-Agne Jakobsson 1989 
såldes till danska ägare och att lamptillverkningen 
i Markaryd strax därefter försvann lever hans 
minne kanske starkare än någonsin där. Om bara 
ett par veckor kommer ett minnesmärke över 
honom att resas centralt i gränskommunen mellan 
Småland och Skåne.

Det var dock på Gotland som Hans-Agne 
föddes. På Öland fanns möbellegendarens, Carl 

Malmstens verkstadsskola som blev första anhalten 
för Hans-Agnes yrkesutbildning.

Efter arkitektstudier i Göteborg arbetade han 
som industridesigner hos General Motors för att 
sedan återknytas till Carl Malmsten, nu som dennes 
assistent.

Steget in i belysningsbranschen togs hos Lyktan 
i Åhus, där han etablerade eget företag för att 
tämligen snabbt flytta till Markaryd.

I likhet med sin läromästare, Malmsten, 
hade  Hans-Agne ett brett spektra i sitt produkt-
utvecklande. Från början handlade det om möbler, 
ljuslyktor, speglar och ljusstakar för att nämna några 
produkttyper.

Vid sin sida hade han en kreativ hustru, Lisa, 
textilkonstnärinna.

Skapandet skedde i familjens villa i Markaryd och 

HANS-AGNE JAKOBSSON 
- satte avtryck som ingen annan
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produktionen i Åhus innan man i mitten 
av 1950-talet byggde en fabrik i centrala 
Markaryd. Denna växte man ur och en bit in 
på 70-talet uppfördes en ny fabriksbyggnad, 
ett skyltläge utmed E 4:an. De frikostiga 
glasytorna ut mot denna pulsåder gav 
möjlighet till mäktig exponering mot 
förbifarande.

Som designer kom Hans-Agne Jakobsson 
och hans designteam i Markaryd att arbeta 
med en rad olika material, mässing, trä och 
plast – Astralit. Trots denna flexibilitet 
fanns en röd tråd i allt som lämnade 

fabriken – god ljusbehandling. Bländfritt 
ljus oavsett funktion. 

Formerna kunde variera starkt och 
stundtals fanns ett mått av lekfullhet, 
som kom till uttryck i bl. a. hattformade 
armaturer.

Vissa produkter har satt djupare intryck 
än andra. Lamellampor i ett antal varianter 
var ett exempel på god ljusbehandling och 
storsäljare i handeln. 

Många minns inte minst 60- och 70-talets 
spånlampor, som blev en jättesuccé och 
föranledde bildandet av ett nytt bolag, 
Elysette. De olika modellerna sålde i 
sexsiffriga belopp och tillverkas på licens i 
Japan ännu idag.

Det rogivande sken som blev resultatet av 

att ljuskällan inneslöts i armaturer av tunna 
furuspån appellerade inte minst till nordbor 
med vurm för det varmare ljuset.

Schweiz, Österrike och Kanada blev 
också stora marknader för Ellysett-
lamporna.

Plasten, i det här fallet Astralit, fick också 
plats i sortimentet och var en stor succé.

Bakom denna stod Torsten Orrling, från 
grunden guldsmed som kom till Hans-Agne 
för att bli arbetsledare. Senare övergick han 
till ritkontoret och blev företaget trogen 
under 30 år.

Om än gjorda i enstaka exemplar 
minns många av företagets medarbetare 
specialarmaturer för skiftande miljöer. Dit 
hör en krona med 34 meters omkrets till 
Astras kontor i Södertälje liksom kronor i 
jätteformat för finlandsfärjor och Birgitta-
kronan till klostret i Vadstena.

Inför 100-årsdagen av Hans-Agne 
Jakobssons födelse presenterade Smålands-
posten i början av oktober en lång minnes-
artikel. Tidigare medarbetare till Hans-
Agne vittnar om en mycket bestämd man 
med stora krav på ordning och reda. Det 
hindrade dock inte att han var lika öppen 
för andras idéer och synpunkter som hans 
kontorsdörr.

Den som vill fördjupa sig i framför 

allt Hans-Agne Jakobssons produkter 
finns massor av dessa på de etablerade 
auktionssajterna med kunder världen runt. 
Inte minst handlar det då om mässingkronor 
med glaskupor. 

En typ av lampa som de flesta fortfarande 
idag kan skåda i en frikyrka nära sig.

Varmt nordisk ljus i succélamporna från Elysette Lekfullt, men lampan är huvudsaken Lampor som inte skrotas. Hans-Agnes ljuskronor 
pryder mängder av samlingslokaler och finns på 
auktionssajter världen runt.
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HANS-AGNE JAKOBSSON LEVDE halva sitt liv i 
Markaryd och förknippades så starkt med 
platsen att den kan anses som hans hemstad. 
Och motsäger därmed att ”ingen blir profet 
i sin egen stad”.

Han var fram till sin död 2009 ett välkänt 
inslag i gatubilden. Inte minst genom att 
han saknade körkort och därför mestadels 
tog sig fram på cykel. För längre resor var 
det tåget som gällde – han var frekvent SJ-
resenär.

Med anledning av att Hans-Agne 
Jakobsson i år skulle fyllt 100 år har 
Markaryds kommun beslutat att döpa om 
en park i ortens centrala delar till Hans-
Agne Jakobssons plats. Placeringen är vald 
utifrån att Hans-Agne 1954 byggde sin 
första fabrik alldeles över gatan.

På platsen kommer i början av december 
resas ett minnesmärke över ljusprofilen. 
Detta i form av en armatur ritad av Torsten 
Orrling, mångårig medarbetare till Hans-
Agne. Den utgörs av en lampa som tydligt 
anknyter till den berömda spånlampan. 
Verket är 3,5 meter högt. Stolpen är 
antracitgrå och lamellerna i lampan i 
halvmatt stål.

– Min tanke är att minnesmärket skall 
vara en tydlig påminnelse om Hans-Agne. 
Och att den skall vara robust nog att stå emot 
väder och vind, berättar upphovsmannen. 
Minnesmärket har tillverkats av lokala 
företaget Tryckta AB.

… och nu får han 
en egen minnesplats

Torsten Orrlings originella  minnesmärke – en påminnelse om Hans-Agne Jakobsson
 i Markaryds gatumiljö.

Minnesmärket är kompletterat med texten:

Hans-Agne Jakobsson 1919 – 2009 var inredningsarkitekt och verkställande direktör för Hans-Age Jakobsson AB Markaryd. Här tillverkades 
främst belysningsarmaturer i metall och trä. Han har kallats det mjuka ljusets mästare. År 1954 etablerade han sin egen fabrik på Esplanaden i 
Markaryd, som ligger mitt över gatan.
Senare flyttades tillverkningen till nya lokaler på Skulptörvägen utmed E4:an.
Hans-Agne Jakobssons lampor har exporterats världen över och visats vid ett flertal både nationella och internationella utställningar.
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SVENSKARNA BLIR ALLT BÄTTRE på att se till att 
förbrukad elektronik, däribland belysnings-
produkter, hamnar rätt, d v s i de insam-
lingssystem som finns. Under f jolåret 
samlades drygt 146 000 ton elektronik 
och elprodukter in. Det är en ökning med 
9 % mot året innan. Det innebär 14,3 kg 
per person i riket. För att lättare ta in den 
insamlade volymen kan den jämföras med 
vikten av nästan 15 Eiffeltorn.

Av den sammanlagda insamlade volymen 
kommer absoluta merparten, 126 119 ton, 
via El-Kretsens insamlingsplatser, resten 
från bl. a. företags egen insamling.

Belysningsbranschen är sett till ökning 
bäst i klassen - + 21 %.  I den intressanta 
statistik som El-Kretsen redovisar framgår 
att flitigast att samla in är innevånarna i 

Den höga graden av material-
återanvändning skonar inte minst miljön. 
Många elektronikprodukter innehåller 
metaller som är mycket resurskrävande att 
utvinna från malm. 

– I stället för att utvinna ny metall kan 
vi komma långt genom att återvinna 
metallerna i prylar som ligger hemma och 
skräpar i byrålådan. Det krävs exempelvis 
ett ton ny malm för att tillverka en guldring, 
men bara tio kilo återvunna mobiler, säger 
Martin Seeger, vd för El-Kretsen.

Kostnaden för det miljöarbete det 
främst handlar om uppgår till 500 Mkr. 
Cirka 2/3 av denna täcks av intäkter från 
materialåtervinningen, resten kommer från 
avgifter från tillverkare och importörer.

Inget är så bra att det inte kan bli 

VÄRLDENS BLICKAR PÅ SVENSK ÅTERVINNING

FAKTARUTA
DETTA ÄR EL-KRETSEN

El-Kretsen är ett servicebolag bildat 2001 med uppgift att lösa producentansvaret för sina anslutna 
producenter. El-Kretsen tillhandahåller ett rikstäckande insamlingsystem för uttjänt elektronik och 
batterier.

El-Kretsen har avtal med landets samtliga 290 kommuner för omhändertagande av uttjänta elprodukter.

I systemet finns 600 återvinningscentraler, 2 000 insamlingsplatser för småelektronik och ljuskällor samt 
5 000 batteriholkar. 

Cirka 1,5 miljoner svenskar har tillgång till någon form av fastighetsnära insamling vid sin bostad.

Mer information: www.elkretsen.se
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Metaller Glas

Kross 

Sediment 
av lyspulver
som innehåller
kvicksilver

Vätska som 
binder lyspulver

Slutet system

Stabiliserat 
lyspulver

Kvicksilver avlägnas ur ljuskällor i en sluten process.

Jämtland, drygt 19 kg per person, följt av 
Gotland med 18 kg.

För alla de som idag alltmer pekar 
på behovet av cirkulär produktion och 
konsumtion torde redovisningen utgöra en 
rejäl inspirationskälla.

Sett till den totala insamlade volymen 
materialåtervinns inte mindre än 80 % och 
resterande till energiframställning, värme. 
Bara en ytterst liten del går till deponi. Från 
belysningsbranschen handlar det då främst 
om kvicksilver.

De insamlade produkterna återvinns på 
olika platser i landet, belysningsprodukter 
främst i småländska Hovmantorp.

bättre. Nu vill man från olika håll,                                         
bl. a. El-Kretsen, uppmana formgivare 
och produktutvecklare och i förlängningen 
producenter att redan från början i 
utvecklandet i en ny produkt väga in 
återvinningsaspekten. Man menar att vare 
sig form eller funktion behöver bli lidande 
av denna hänsyn.

På återvinningsområdet intar Sverige en 
plats i världstoppen.

– Vilken är exakt svårt att säga, menar 
Mårten Sundin, marknadsansvarig på El-
Kretsen. Detta hänger i stor del på hur 
statistiken utformas.

– Oavsett får vi löpande förfrågningar 
från omvärlden hur vi burit oss åt för att nå 
de resultat vi har.
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FÅ BELYSNINGSHANDLARE HAR som Peter 
Matsson, ägare och vd i Ljushuset i Täby 
fått känna av de allt tuffare vindarna i det 
nya köplandskapet. Fram till 2010 steg hans 
omsättning år från år och hamnade då på 
22 Mkr. Och därefter årligen falla för att i 
fjol landa på mellan 15 och 16 Mkr. 

Under den perioden har han tvingats se 
hur omsättningskurvan på sin väg nedåt 
mött en stigande sådan – den som visar 
hyreskostnaden. Idag utgör hyran och 
därtill kopplade obligatoriska utgifter i 
storleksordningen 25 %.

En nivå som han menar nått en kritisk 
punkt.

Det fanns en period då varje nyetablerat 
köpcenter eller ny handelsplats innehöll 
en belysningsfackhandlare. Till den 
situationen bidrog att fastighetsägarna 

Ljushuset Täby bland 
många i ond cirkel
- stigande kostnader 
och minskad omsättning

DEN STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGEN i den svenska 
belysningsfackhandeln pågår i snabb takt. 
De flesta anser att vi ingalunda sett slutet. 
De traditionella butikerna försvinner 
samtidigt som nyetableringen är blygsam. 
Att flytta till eller etablera i nya köpcentra 
eller handelsplatser ter sig nästan som en 
omöjlighet för den som sysslar med att sälja 
hembelysning. Omsättningshastigheten är 
för låg i relation till hyres- och personal-
kostnaderna.

HEMLJUS har besökt två butiker på två 
vitt skilda orter, Täby i stockholmsregionen 
och Sjöbo i sydöstra Skåne. Den starkaste 
framtidstron fann vi i Skåne.

Båda platserna visar en positiv 
befolkningsutveckling. I Täby bor drygt 71 
000 personer, en ökning med cirka 3 000 
sedan 2015. Motsvarande siffror för Sjöbo 
är drygt 19 000, omkring 700 fler än 2015.

ville ha en attraktiv mix av handlare 
och branscher innanför sina väggar. Det 
bidrog till en flexiblare hyresprissättning 
utifrån vetskapen om de varierande 
förutsättningarna i olika branscher. Idag 
står hos de, numera mestadels utländska 
ägarna, denna ambition inte högt på listan. 
Man riktar sig i första hand till handlare, 
mestadels kedjor, som kan klara en hög 
hyresnivå.

För en hembelysningsbutik blir det 
svårare. Höga hyror bygger på hög och 
snabb omsättning. I en tid då en ökande 
andel av konsumenternas inköp, nästan 
oavsett bransch, går över till nätet blir 
det knepigt även för den mest kreativa 
handlaren med ”fel” kostnadsbild.

Ljushuset startades när centrumet stod 
klart i slutet av 60-talet. Under en följd av år 

SJÖBO

Täby Centrum 
– en handelsjätte med över 
200 butiker och ett 40-tal 
restauranger
- Sett till omsättning ett av 
de fem största i landet.

Sid. 12
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Köptrogna 
kunder ger 

framtidshopp 
i Sjöbo

DET KRÄVS INGEN DJUPARE analys för att inse 
skillnaderna mellan driva belysningshandel 
i ett av storstadens köpcentra och en mindre 
ort i landsorten.

Vår resa gick från Ljushuset i Täby 
Centrum till Lassessons Elektriska, en 
Elon-butik i skånska centralorten Sjöbo 
i kommunen med samma namn. Nästan 
framme möter vi alltfler rågade lass med 
sockerbetor. De tyder på en god skörd och 
väcker förhoppningar om goda affärer för 
ortens handlare.

Den renodlade belysningsbutiken är 
ovanlig på mindre orter. Där butiker finns 

DEN STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGEN i den svenska 
belysningsfackhandeln pågår i snabb takt. 
De flesta anser att vi ingalunda sett slutet. 
De traditionella butikerna försvinner 
samtidigt som nyetableringen är blygsam. 
Att flytta till eller etablera i nya köpcentra 
eller handelsplatser ter sig nästan som en 
omöjlighet för den som sysslar med att sälja 
hembelysning. Omsättningshastigheten är 
för låg i relation till hyres- och personal-
kostnaderna.

HEMLJUS har besökt två butiker på två 
vitt skilda orter, Täby i stockholmsregionen 
och Sjöbo i sydöstra Skåne. Den starkaste 
framtidstron fann vi i Skåne.

Båda platserna visar en positiv 
befolkningsutveckling. I Täby bor drygt 71 
000 personer, en ökning med cirka 3 000 
sedan 2015. Motsvarande siffror för Sjöbo 
är drygt 19 000, omkring 700 fler än 2015.

TÄBY

SJÖBO

kvar är det mestadels med den traditionella 
kombinationen installation – butik med 
vitvaror, småel och belysning.

I fallet Lassessons kan man också erbjuda 
symaskiner.

I den nybyggda butiksentrén med 
självöppnande dörrar möts vi av skylten 
som tydligt markerar skillnaden mellan 
Sjöbo och Täby. Här har man öppet 
vardagar mellan 9 och 18, på lördagar 9 -13. 
De som vill shoppa här på söndagar göre 
sig icke besvär.

Under fjolåret gjorde Lassessons en 
omfattande ansiktslyftning av butiken. En 

Glada medarbetare 
hos Lassessons, 
Inger Jönsson, 
Helene Andersson 
och Lotta Wennerström.

Foto: Hans Wachner
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kunde man notera stigande besöksantal och 
därmed ökande omsättningssiffror. Fram 
till dagens placering i centrat har butiken 
flyttat fyra gånger, alltid med målsättningen 
att få större och attraktivare ytor.

Idag är situationen annan. Med undantag 
för ett par lunchtimmar och tidig kväll är 
det tämligen glest med besök i butikerna 
och därmed gott om svängrum. 

Vad som ytterligare komplicerar och 
försvårar att få ihop kalkylen för Ljushuset i 
Täby är de höga lönekostnaderna, som man 
inte helt kan förutse och hantera.

– Idag går det att förhandla ned själva 
hyreskostnaden, men till denna kommer 
de s.k. gemensamma kostnaderna. Det 
handlar då om saker som vakter, gemensam 
annonsering, återkommande event och 
delade ytor i form av lounger o.d.. Den delen 
av räkningen kommer först i efterhand och 
är inte helt förutsägbar.

Ett problem som de flesta 
belysningshandlare som finns i köpcentra 
gemensamt pekar på är de obligatoriska 
öppettiderna. 

Måndag till fredag håller Ljushuset öppet 
10-20, på helgerna 10-18. De innebär att 
butiksdörren står öppen 66 av veckans 168 
timmar, d v s 40 % av tiden. 

Även om handelsanställda inte tillhör de 
högavlönade på arbetsmarknaden innebär 
det för Ljushuset Täby att den lägst avlönade 
lördag efter kl. 12.00 och hela söndagen 
betalas med drygt 300,- per timma plus 
sociala kostnader.

Totalt uppgår lönekostnaden för Ljushuset 
i Täby till cirka 25 % av omsättningen. 
Tillsammans med hyran är då hälften av 
intäkterna vikta för den löpande driften.

– Det är verkligen ett dilemma att inte 
kunna stänga sin dörr efter eget önskemål, 
menar Peter. Vi måste alltid vara minst två i 
butiken och stundtals ”överbemanna” med 
dubbla styrkan för att lösa raster för fika 
och lunch.

Peter Matsson ser ingen direkt ljusning 
för den typ av handel han driver. 

– Det går inte att stoppa utvecklingen som 
innebär att alltfler konsumenter väljer att 
handla över nätet, fortsätter Peter. Det har 
hänt att jag i dörren till en grannbutik med 
utlämning av e-paket mött konsumenter 
som just hämtat en vara beställd hos mig!

SJÖBO

På Ljushuste i Täby 
ser man gärna ett 
tätare och jämnare 
flöde genom sin entré.

Sid. 14
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medlemskap i Elon har vi inte möjlighet att 
svara med egen sådan. Det har heller aldrig 
varit aktuellt, säger Margareta Lassesson. 
Vi märker den här utvecklingen inte minst 
genom minskad försäljning av småel. 

En vandring genom Sjöbos få 
handelsgator ger reflektionen att ”hålen” 
– tomma skyltfönster – är påtagligt få. 
Utbudet är därmed tämligen gott även 
om branscher som exempelvis guldsmed, 
leksaksaffär och urmakare saknas.

För ett antal år sedan etablerades en extern 
handelsplats, Sjöbo Westra, strategiskt 
belägen där vägarna till och från Sjöbo 
löper samman. Där finns COOP, apotek, 
Dollarstore, bensinmack och gatukök. Nu 
finns planer på en utökning av detta, men 
vilka butiktillskott det kommer innebära är 
i nuläget inte känt. 

Parallellt och i samma del av orten 
planeras för nya bostäder som givetvis 
kommer att vara till glädje även för 
centrumhandlare som Lassessons.

De korta avstånden i Skåne, sjöboborna 
har bara 35 km till Lund och 45 till Malmö, 
innebär givetvis en betydande utpendling i 
handeln. På Lassessons upplever man dock 
att ortsborna är köptrogna.

– Vi får dagligen höra att man är 
tacksamma över att vi finns och lever 
vidare.  

TÄBY

SJÖBO

Öppettider som förr hos Lassessons i Sjöbo.

handikappvänlig entré i solid granit gör 
butiken tillgänglig för de flesta. Innanför 
dörrarna har ytorna öppnats upp för 
en tilltalande och tydlig exponering av 
sortimentet.

Hela satsningen antyder en tydlig 
framtidstro. 

I nuläget är tredje generationen Lassesson 
verksamma i butiken. Rörelsen startades i 
början av 50-talet av nuvarande ägarnas, 
Lars och Bengt Lassessons, far. Den senare 
är inte aktiv i bolaget i motsats till brodern 
som tillsammans med sin fru, Gulli, 
dagligen syns i verksamheten även om de 
numera uppbär ”statlig lön”. 

Två av Lars och Gullis barn, Margareta 
och Erik, är båda i högsta grad 
involverade i bolaget. De äger tillsammans 
installationsföretaget Sjöbo Elteam, där 
de båda basar. Detta drivs i näraliggande 
lokaler parallellt med elbutiken, vilket ger 
synergieffekter. Margareta lägger dock en 
liten del arbete i butiksrörelsen.

Lönekostnaden i butiksbolaget uppgår 
till cirka 4 000 000, vilket innebär att den 
hamnar i nivå med den som gäller i Täby. 

Totalt sysselsätts i butiken 16 medarbetare, 
inklusive ägarna. Många dock på deltid, 
vilket ger tio årsanställda.

Jämför man däremot hyreskostnaderna 
blir skillnaden avgrundsdjup. För en rörelse 
som drivs i egna lokaler fastställs hyresnivån 
av taxeringsmyndigheterna. I Lassessons 
fall är det årligen 160 000,- för 700 kvm 
butik, lager och kontor. Även om kostnader 
för främst el och värme tillkommer, låt 
säga i samma storleksordning, innebär det 
mellan 1 och 2 %, alltså vida långt från 
verkligheten i Täby.

Senaste året fick man hos Lassessons se 
ett hack i lönsamhetskurvan, men detta var 
planerat mot bakgrund av investeringen i 
ombyggnad av butiken. 

Trots denna tydliga markering av 
framtidstro ser Lassessons moln på himlen.

– Självklart påverkar den växande 
näthandeln också oss. Genom vårt 

Foto: Hans Wachner
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TÄBY

SJÖBO

Han ser också ett växande problem att 
allt fler leverantörer väljer, parallellt med 
samarbetet med de etablerade handlarna, 
att erbjuda sina produkter direkt till 
konsument.

I takt med att allt fler handlare i centrumet 
kastar in handduken satsar fastighets-
ägarna på att locka ”upplevelsebranscher” 
som restauranger och biografer för att täcka 
de ”hål” som uppstår.

– Det gör ju inte förutsättningarna 
enklare. Snarare tvärt om – de här bransch-
tillskotten ställer snarare krav på allt längre 
öppethållande.

För att möta den negativa utvecklingen 
ser Peter Matsson i stort sett bara en utväg.

– En ökad satsning på egen e-handel, 
då tillsammans med tre samarbetspartner 
med samma namn och profilering inne i 
Stockholm. 

Denna inriktning har i sig inneburit att 
Ljushusen fått lämna kedjegemenskapen 
i LjusExperten, vars regler innebär att 
”egen” e-handel inte accepteras.

I framtiden kommer Ljushuset Täby att 
på plats erbjuda ett mindre sortiment, men 
vara öppet för att ta hem de produkter en 
enskild konsument efterfrågar. Ofta då 
till en kund som kommer till butiken väl 
uppdaterad på produktutbud och prisbild.

Tyvärr ser Peter Matsson en utveckling 
kring delar av branschens sortimentsutbud 
innebärande att konsumenten i jakt på 
basvaror, exempelvis lysrör, först vänder sig 
till nätet och då ibland misslyckas att hitta 
det som söks.

– Det verkar inte längre vara naturligt att 
gå till fackbutiken om hörnet, avslutar Peter 
Matsson, realist men knappast optimist 
inför framtiden.

Kunder som är medvetna om att en 
likartad butiksrörelse i grannorten, 
Tomelilla, i samband med ägarbyte, lades 
ned.

Margareta Lassesson och hennes 
medarbetare funderar givetvis kring 
strategin för att möta framtiden.

– Vi är klara över att kunderna mer och 
mer kommer att efterfråga service. Och 
kunskap. Nybyggnationen i framtiden har 
allt högre teknikinnehåll, vilket ställer 
speciella krav, menar Margareta.

Mötet öga mot öga mellan säljare och 
kund ger den lokala butiken en viss trumf, 
i varje fall när konsumenten inte själv sitter 
på djupa detaljkunskaper.

Gulli Lassesson, Margarets mor, menar 
dock att den traditionella fackhandelns 
bästa tid, ligger bakom.

– Allra bäst var 60-talet, menar hon och 
talar lyriskt om storsäljarna från den tidens 
ledande leverantörer som Ivars i Lanna och 
Rejmyre. 

Men, det var då det …

För arvet vidare, 
Margareta och Erik Lassesson.

BELYSNING UR ETT NYTT PERSPEKTIV

Light & Design är mötesplatsen som skapats för att förena den nordiska 
belysnings- och designbranschen. Under 2020 lanseras den enda renodla-
de mässan för belysningsbranschen i Sverige och ger en plats att nätverka, 
göra affärer och framförallt – lansera sina produkter på den i skandinaviska 
marknaden.
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16•HEMLJUSMarianne Johansson har fått koncentrera sig på lampor.

SOM EN RÖD TRÅD har genom åren löpt frågan 
om Elflugan eller rättare sagt alla de kopior 
som upphovsidan hävdat satts på markna-
den. 

Det var redan 2007 som duon Marie 
Lundgren-Carlgren och Kina Strandberg 
presenterade Elflugan. En adventsljusstake 
av slag som ingen tidigare sett även om det 
efter introduktionen påpekats att mer eller 
mindre liknande produkter presenterats 
innan Elflugan introducerades.

Produkten satte full fart i butikerna, men 
också i domstolarna. I ett uppmärksammat 
fall dömdes ett av branschens ledande 
företag att betala 2,7 Mkr i skadestånd till 
upphovskvinnorna.

Duon vann ytterligare ärende i domstol 
och i något fall gjordes i efterhand upp i 
godo om royalty från den som gjort intrång.

Senaste akten i dramat var sommarens 
förhandling när Patent- och marknadsöver-

domstolen som högre instans behandlade 
Lundgren-Carlgrens/Strandbergs stämning 
av Star Trading, som anklagades för att 
med fyra skilda modeller gjort intrång i 
Elflugans upphovsrätt.

Domstolen kom då fram till att i tre av 
fallen hade Star Trading gjort intrång i El-
flugans upphovsrätt. Detta trots att man 
anser att vissa enskilda formelement före-
kommit i s.k. prior art, d v s tidigare verk.

Vidare konstaterade domstolen att det 
faktum att två olika bolag fört talan under 
rättsprocessen i sak inte innebar att den 
senaste förträdaren saknade behörighet till 
detta.

Domen, som också innebar att parterna 
delar på rättegångskostnaderna, innehöll 
också en tillåtelse att överklaga till Högsta 
domstolen.

I slutet av september kom så dess beslut 
att icke meddela prövningstillstånd, 

vilket alltså innebär att Patent- och 
Marknadsöverdomstolens beslut står fast.

– Vi hoppas nu att ”foten är nedsatt” 
och att vi i fortsättningen slipper att se 
ytterligare intrång i vår upphovsrätt, säger 
Marie Lundgren Carlgren, delägare i Smak 
Design AB. Vårt motiv för att driva de här 
processerna har enbart varit att göra möjligt 
för vår produkt att överleva. Men, det är 
inte något vi vill lägga vår tid på.

Elflugan	–	sista	versen?

M.nu ÄR ETT RELATIVT UNGT FÖRETAG som satsar 
hela sin kraft på att sälja produkter för 
”det smarta hemmet”.  För en tid sedan 
presenterade man en undersökning, där 
man gått ut till drygt 1 200 av sina kunder 
med en webbenkät för att få deras syn på 
automatisering av hemmet.

Denna företeelse växer nu mycket 
snabbt, inte minst sedan Google för ett 
drygt år sedan presenterade sina smarta 
röststyrningsprodukter, Google Home. 

Undersökningen skall givetvis ses mot 
bakgrund av att respondenterna utgörs av 
en grupp som redan i större eller mindre 
utsträckning anammat den nya tekniken. 
Området är dock jungfrulig mark och står 
vidöppet för aktörer inte minst inom el- och 
belysningsfackhandeln.

En åsikt som kommer fram i enkäten 
är inte minst att landets elinstallatörer 
knappast varit pionjärer när det gällt att 
lyfta fram automatiseringen i hemmen.

Inte oväntat är belysningen i hemmet det 
område som främst står i fokus. Drygt halva 
gruppen har redan i mindre eller större grad 
använt tekniken och hela 91 % har ambi-
tioner på området. 

Andra områden som de svarande vill ta 
tag i är väggkontakter, kameraövervakning 
och larm av olika slag såsom mot inbrott, 
rök, gas och vatten.

Den vanligaste styrningsmetoden är idag 
tidsinställning följt av dygnsrytm, trådlösa 
knappar och dimrar samt rörelsedetektorer.

Snabbast växande metoden är dock röst-
styrningen, som utnyttjas av 37 % av re-
spondenterna.

Lite oväntat är kanske svaret på frågan 
om drivkraften för att automatisera 
hemmet. Halva gruppen anger "att det är 
kul" som främsta skäl. Lite fler än de som 
lyfter fram praktiska motiv. Knappast ingen 
anger besparingsskäl.

Inte oväntat är att den största gruppen 

ELINSTALLATÖRER PÅ EFTERKÄLKEN
med automatiserade hem bor i villa.

Slående är som sagt att elinstallationssidan 
är mer än senfärdig att ta till sig och 
marknadsföra det automatiserade hemmet. 
Bara en tiondel av de 352 tillfrågade 
som under de senaste tre åren anlitat en 
elinstallatör fick förslag på området.

Slutligen – och heller inte särskilt oväntat 
– pekar nästan 80 % på vikten att pågående 
och kommande byggnation förbereds för 
automatisering på olika områden.
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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

ETT TRYCK FÖR 
RÄTT STÄMNING

1-tryck
10%

2-tryck
50%

3-tryck
100%

Från låg till hög 
lumen med ett 
knapptryck

Dimra utan dimmer med 3-stegs Dim!
Reglera ljusstyrkan med antal tryck på armaturens

strömbrytare. Enklare kan det inte bli!

OPAQUE

Elflugan	–	sista	versen?

MED EN NY FRÄSCH LOGOTYPE och ökande inslag av egna produkter 
satsar Elon Group att öka sin marknadsandel. Idag finns i 
Sverige 300 butiker av vilka 200 aktivt säljer belysning. Till 
dessa kommer 55 enheter i Norge, alla med möjlighet att köpa 
belysning via Elons centrallager.

Efterhand arbetar man med rekrytering av nya medlemmar, 
bl. a. med sikte på att fylla de vita fläckar som i dag finns på 
kartan.

I nya butiker eller hos medlemmar som efterhand tillkommer 
ingår alltid belysning som en del av produktkategorierna. 

Under namnet Ljud & Bild, tidigare Audiovideo-kedjan, 
tillkommer ytterligare cirka 100 butiker. Dessa säljer dock inte 
belysning.

Elon Group ägs av svenska och norska handlare, men har 
även inköpssamarbete med butiker i de andra grannländerna, 
73 i Danmark, 57 i Finland och 14 på Island.

Vid sidan om produkter 
från i stort sett landets alla 
ledande leverantörer av hem-
belysning tar man nu fram 
ett eget sortiment, främst 
med inriktning på inomhus-
belysning och ljuskällor. Dessa 
nya produkter, som utvecklats 
genom den egna sourcing-
avdelningen och kontor i 
Kina, marknadsförs under 
varumärket Elvita.

 

ELON ÖKAR LJUSSATSNING
NY LOGO OCH EGET SORTIMENT

ELINSTALLATÖRER PÅ EFTERKÄLKEN
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SKYDDA 
DIN HEMSIDA
RISK FÖR 
”KIDNAPPNING”

DET VAR EN KUND som uppmärksammade Niclas 
Djurberg på Norrmalms Elektriska i Stockholm 
på att hon ”gått vilse” i försöket att nå butikens 
hemsida. Tillsammans med sin syster, Ulrika 
Gabrielsson Kantermo, äger han företaget.

I stället för att använda www.norrmalmsel.se, den 
korrekta, knappade kunden in wwww.norrmalmsel.
com. Det blev fel utifrån kundens intension, men 
likväl hamnade hon på en sajt med lampanknytning, 
en kollega/konkurrent till Norrmalms.

Ett misstag? Planerat?
Ett klart misstag i sammanhanget gjorde helt 

enkelt Niclas Djurberg då han sökte registrera sin 
hemsida och då endast med toppdomänen .se. Att 
komplettera med .com och .org hade gett ett bättre 
skydd mot annans användande av det väl inarbetade 
namnet.

Det förekommer att en konkurrent registrerar ett 
känt bolagsnamn som sitt domännamn för att få 
konkurrensfördelar genom att locka kunder till sin 
egen webbplats.

Det finns regler på området, men det är inte 
alldeles enkelt att ”få rätt” för den som blivit utsatt.

Jolanda Girzl, näringspolitisk och juridisk expert 
i organisationen Svensk Handel, påpekar att det är 
viktigt att hålla isär domännamn och varumärken 
när det gäller den juridiska processen. Viktigt är 
också i sammanhanget att skilja på toppdomäner 

som exempelvis .se och .com när det kommer till 
tvistlösning.

– Upptäcker ett bolag att någon annan registrerat 
ens bolagsnamn/varumärke som domännamn 
går det att få detta flyttat till sig om vissa rekvisit 
uppfylls, t ex. att det kan visas att brukandet av 
domännamnet inte skett i god tro och innehavaren 
inte har ett berättigat intresse, påpekar hon.

PRV, Patent och Registreringsverket, skriver:
Har någon registrerat ditt varumärke som 

domännamn betyder det inte per automatik att 
det är ett intrång på din rättighet. Om det är ett 
intrång eller inte beror på om domänen används 
kommersiellt. Gör den inte det är det inte frågan 
om ett intrång. Används domänen kommersiellt kan 
det vara fråga om ett intrång i de fall innehavaren 
av domänen använder sig av webbplatsen och där 
saluför samma, eller liknande, varor och tjänster 
som du skyddat ditt varumärke för. 

Om du anser att någon har registrerat ett 
domännamn du har rätt till kan du pröva 
tilldelningen av domännamnet i efterhand genom 
Alternativt tvistlösningsförfarande, (ATF). *

Tvister på området handläggs genom ett 
förfarande som administreras av WIPO.

Information om detta finns på www.
internetstiftelsen.se.
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SKYDDA 
DIN HEMSIDA
RISK FÖR 
”KIDNAPPNING”

När någon överklagar en tilldelning av 
ett se-domännamn bedöms tvisten enligt 
tre olika omständigheter/rekvisit:

– Sökanden, den som överklagar, måste 
ha en rättighet till exempelvis varumärke 
eller firma med giltighet i Sverige;

– om innehavaren av domännamnet 
handlat i ond tro när domänen registrerades 
eller användes.

– innehavaren skall ej heller ha en rätt eller 
ett berättigat intresse till domännamnet.

Alla tre rekvisiten måste uppfyllas för att 
den som gjort en ansökan om tvistlösning 
skall kunna få domännamnet överfört eller 
avregistrerat.

Ett annat regelverk, ICANN:s ”Uniform 
Domian-Name Dispute-Resolution Policy 
gäller för ”generiska toppdomäner” såsom 
.net, .com och .org. ** 

Tvister av detta slag måste ofta 
avgöras i domstol eller av alternativt 
tvistlösningsorgan som exempelvis 
WIPOS:s internationella tvistelösning om 
domännamn. **

 Den som registrerat ett svenskt 
domännamn, d v s .se hos en auktoriserad 

återförsäljare av sådana, är den som har 
rättmätig nyttjanderätt till domännamnet. 
På www.iis.se kan man söka på alla .se-
domäner och se vem som registrerat en 
domän.

Jolanda Girzl påpekar att det förekommer 
kriminella aktörer som ”kidnappar” 
domännamn och får det att se ut som 
den vanliga sajten för besökaren. Ofta vill 
de då få denne att lämna ifrån sig känslig 
information på olika sätt. Det finns ett 
säkerhetstillägg som heter DNSSEC som 
går att aktivera för ett domännamn för att 
bl. a. skydda mot att någon annan kidnappar 
domänen.

– Ett gott tips till de som står i begrepp 
att registrera en domän är att också 
registrera de vanligaste felstavningarna av 
sitt varumärke för att därmed minimera 
risken för "fulregistreringar".

Mera information:

*https://internetstiftelsen.se/domaner/tvistlosning/
tvistlosning-for-sedomaner

**https://www.wipo.int/amc/en/domains/

Ett ”litet” misstag - norrmalmsel.se tar 
dig till Norrmalms Elektriskas hemsida, 
men norrmalmsel.com till en helt annans. 

NÄR BUTIKEN ODHNER BÖHLMARKS på 
Norrtullsgatan i Stockholm i slutet av 
februari läggs ned går en anrik epok i 
svensk belysningshistoria i graven. Det är 
Ann Hagerborn, ägare i sjätte generationen, 
som tagit beslutet. För 15 år sedan tog hon 
över bolaget från sin far, Mats Holmberg.

Det var efter moget övervägande som 
Ann Hagerborn kommit fram till att hon 
inte längre är beredd till de uppoffringar det 
idag innebär att driva en fackbutik. Förlusten 
av en nära och mångårig medarbetare, 
Mats Sjöstrand, som avled tidigare i år, 
har bidragit till ställningstagandet. Detta 
genom att nedläggningen inte innebär att 
någon personal ställs arbetslös.

Ann Hagerborn konstaterar att 
förutsättningarna för att driva en rörelse 
som hennes förändrats radikalt under de 15 
åren.

Hit bidrar inte minst den ökande 
näthandeln. Och det faktum att allt fler 
leverantörer ger sig in i konkurrensen om 
konsumenterna med egna webbutiker.

– Mer och mer får vi fackhandlare ställa 
upp som ”showroom” för handel som sker 
utanför vår butiksdörr.

– Det innebär bl. a. att den ”teamkänsla” 
man tillsammans med flertalet av våra 
leverantörer känt till stor del är borta, 
menar Ann. 

– Jag konstaterar också att det är allt 
svårare att få ut de marginaler som krävs i 
en rörelse som vår. Alltför ofta handlar det 
om att ”rea” och extrapriser.

Hon såg som alternativ till nedläggning 
att investera i egen webbhandel och 
parallellt skaffa personell kompetens för 
ljuskonsultation.

Vad som blir nästa steg på Anns 
yrkesbana är hon ännu inte klar över. Som 
utbildad jurist med inriktning affärsjuridik 
står olika vägar öppna.

Namnen Odhner och Böhlmarks 
rymmer alltså en tidig och viktig del av 
svensk lamphistoria och förenades när 
två skilda lampbutiker i Stockholm slogs 
samman på 1980-talet. 

I den tidiga historien fanns produktion. 
Först ut var Odhners som startades redan 
1864 och då helt inriktat på lampor. Åtta 

MER ÄN 150-ÅRIG EPOK GÅR I GRAVEN

– Jag tror att det är en gångbar 
kombination för framtiden, fortsätter hon. 
Jag kunde givetvis hakat på ”nättrenden”, 
men saknade den rätta motivationen. Jag 
såg inte att insatsen stod i paritet med 
arbetsbelastning och ekonomiskt utbyte, 
slutar Ann som gärna understryker att de 
15 åren med butik varit både roliga och 
lärorika. 

år senare grundades Böhlmarks. Från 
början var man inriktad på tillverkning 
av fotogenkök, vilket senare ledde in på 
belysningsområdet.
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Stockholm Furniture & Light Fair
Lamputställare samlas i B-hallen
FÖRSTA VECKAN I FEBRUARI 2020 riktas 
åter världens design- och inrednings-
intresserades blickar mot Stockholm 
Furniture & Light Fair, världens största 
samlingsplats för skandinavisk design.

Mässan har denna gång kunnat tillmötesgå 
en stor del av lamputställarnas önskemål 
om en mera samlad exponering. Detta sker 
genom att hembelysningsutställarna flyttas 
från C- till B-hallen.

Det hindrar dock inte att det finns 
belysningsmontrar också i andra delar 
av mässhallarna. Framför allt kommer 
belysningsföretag med inriktning på 
offentlig miljö att ställa ut i A-hallen.

Nu är ju mässan så mycket mer än bara 
varuexponering. 
Att se fram emot är bl. a. 

Gest of Honour – för 17:e gången har 
mässan bjudit in framstående designers 
att med fria händer skapa en installation 
på mässans entrétorg. Denna gång har 
uppdraget gått till Londonbaserade Doshi 
Levien. En internationellt erkänd duo för 
sin förening av kultur, teknik och gediget 
hantverk. Tillsammans skapar de två, Nipa 
Doshi och Jonathan Levien, projekt vars 
egenskaper överskrider gränsen mellan det 
rationella och funktionella.

Sedan tidigare känner vi igen 
Greenhouse, där 37 fristående formgivare 
och 30 designskolor, visar upp sig för 
framtida samarbetspartners. Påtagligt är det 
ökande internationella intresset för denna 
scen. Sökande för att få delta kommer inte 
bara från Sverige och våra grannländer 
utan också från USA, Japan, England och 
Kina men också Sydkorea, Bolivia och 
Mongoliet.

Designduon Wang & Söderström har 
fått uppdraget att skapa ramen kring denna 
expo.

Ett annat inslag som återkommer 
är Designbaren. För det yttre står 

designern Fredrik Paulsen, som utlovar 
en ”tivoliinspirerad” inredning, som hos 
besökaren skall skapa känslan av Riviera, 
barer i den baleariska övärlden och casinon 
i Las Vegas. Allt för att balansera upp 
den sannolikt rådande februarikylan i 
mässtaden.

För det gastronomiska innehållet svarar 
kockarna Marion Ringborg och Linn 
Söderström, som med sin pop-uprestaurang 
Garba dyker upp lite har och var och nu 
alltså i Älvsjö.

Alla stockholmsmässans arrangemang 
har numera som ledord ”hållbarhet”.

Stockholm Furniture & Light Fair 2020 
samlar ett stort antal innovationsföretag 
med tydlig miljöprofil. Dit hör bl. a. Bolon, 
Gemla, Källemo, Blå Station, Swedese och 
Zero.

– Detta koncentrat av miljömedvetna 
designföretag gör vår mässa till en unik 
mötesplats, menar Cecilia Nyberg, projekt-
chef för Stockholm Furniture & Light Fair.

Inom ramen för mässan kommer 
Föreningen Hemljus att exponera produkter 
nominerade till tävlingen Årets Designpris, 
som utdelas för andra gången.

Genom kopplingen till Stockholm 
Design Week och Stockholm Design & 

Architecture Talks erbjuds mässbesökarna 
hundratals evenemang att pressa in i sina 
tidsscheman.

Mera om mässan:
www.stockholmfurniturelightfair.se 

Utställarna av hembelysning 
samlas nu i B-hallen.
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Meet the brands, the designers, the cold,
the darkness and the warm hospitality.
Experience new, innovative and sustainable
furniture and lighting design.

Feb 4–8 2020
We form the world's leading
event for Scandinavian design

Stockholm Furniture & Light Fair | stockholmfurniturefair.com
Stockholm Design Week | stockholmdesignweek.com
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DET ÄR INTE MINST NY TEKNIK som sporrar den 
kvartett som sedan senaste årsskiftet äger 
tre Elon-butiker i Västsverige.  Trion Made-
leine Pettersson, Hans Larsson och Mikael 
Nilsson, alla bosatta i Ulricehamn, drev se-
dan tidigare en av två Elon-butiker.

Mikael Jensen fanns i kedjans butik i 
Mölnlycke. 

Mitt emellan ligger Borås, där Hans 
Sedigh, välkänd branschprofil, överlät sitt 
bolag som omfattade en butik i Borås och 
den nämnda i Mölnlycke.

KEDJEGEMENSKAP 
OCH BRA BANK
ÖPPNADE VÄGEN 
FÖR EXPANSION

Nu är man på väg mot sitt första årsbokslut 
som kommer att landa på en omsättning 
kring 40 Mkr. Idag utgör belysningsdelen 
omkring 25 %, men i strategin ingår att den 
skall växa.

– LED-lampans inträde och numera 
huvudroll i i stort sett all belysning gör 
oss extra motiverade att satsa extra på just 
det området, säger Hans Larsson, en av de 
fyra. Idag är det dessutom så att allt fler 
konsumenter upptäckt möjligheterna med 
”det smarta hemmet”.  Vi satsar hårt på 

att ligga långt framme i presentationen av 
dessa nya tekniska möjligheter.

Inom företaget finns två anställda, Urban 
Gustavsson och Linus Pellby, båda i Borås, 
med särskilt starkt fokus på och intresse för 
teknikutvecklingen. Kunskaper som de så 
brett som möjligt delar med sig till kollegor.

– Samma gäller ju för övrigt i utvecklingen 
på vitvaror, som efterhand blir allt smartare.

Hans Larsson ser två viktiga för-
utsättningar för att kunna driva och 
expandera sin verksamhet.

Kvartetten som satsar på att ta plats i västsverige, Mikael Nilsson, Mikael Jensen, Hans Larsson och Madeleine Pettersson. Foto: Jan Töve
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KEDJEGEMENSKAP 
OCH BRA BANK
ÖPPNADE VÄGEN 
FÖR EXPANSION
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– Kedjegemenskapen i Elon ger oss kraft 
i inköpsarbetet och möjligheter i marknads-
föringen genom DR och TV-reklam, 
fortsätter Hans. Det arbetet hade vi inte 
kunnat driva som liten enskild aktör.

 Dessutom – styrkan av att ha en bra bank 
i ryggen.

I tider som dessa är ett av de traditionella 
fackhandlarnas stora problem att flertalet 
banker och bankmän tvekar att ställa upp 
ens för lönsamma rörelser i samband med 
överlåtelser.

– Banken kände oss och visade ingen 
tvekan när vi presenterade våra planer, 
berättar Hans Larsson.

Urban Gustafsson i boråsbutiken har ständig koll på teknikutvecklingen. Foto: Jan Töve
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LIGHTS IN ALINGSÅS ÄR SEDAN flera år etablerat 
som en ljusfestival med världsrykte. 
Numera finns i Västsverige ytterligare ett 
evenemang av detta slag med möjlighet att 
locka folk från när och fjärran.

I september genomfördes i bohusländska 
Smögen Island of Light, som inte 
minst skiljer sig från evenemanget i 
Alingsås genom sin ambition att vara en 
ljuskonstfestival. Under fyra kvällar med 
tydlig antydan om att sommaren höll på 
att övergå i höst genomfördes vad som 
närmast kan sammanfattas som en hyllning 
till ljuset.

Premiäråret i fjol kom 30 000 besökare 
till den bohusländska turistmetropolen för 
att njuta av samspelet mellan ljus och ett 
unikt av sten dominerat landskap. Trots 
förhöstens blåsigaste och regnigaste helg 
i området kom nu 45 000 besökare enligt 
Turistrådets uppskattning.

Bakom arrangemang som detta brukar 
finnas en eller flera eldsjälar. Som sådan och 
i spetsen finns Dulce Ahlberg, sedan sju år 

HIMMEL, HAV OCH LJUS
samverkade i succéfestival

tillbaks gallerist på Smögen. De senaste 
åren har det dock inte blivit mycket tid över 
för galleriverksamheten.

Grunden lades genom en förening 2015 
som i år blivit till en stiftelse. Eftersom man 
inte tar någon entréavgift är man beroende 
av starka partners – sponsorer – men också 
massor av ideella krafter. Dulce Ahlberg 
antyder att arrangemangets budget handlar 
om mellan fem och tio Mkr.

En av ledstjärnorna för Island of Light 
är att det skall handla om ljuskonst, inte 
belysning och inte ljussättning.

Man har också ambitionen att evene-
manget skall vara inkluderande. Vid sidan 
om världskända ljuskonstnärer finns inte 
minst skolorna i Sotenäs och angränsande 
kommuner med 182 barn från grundsko-
lans fjärde och femte klass vid fyra skolor i 
kommunen deltog med varsin egenhändigt 
tillverkad lykta.

Närheten till havet och samspelet 
med vattnet tog sig också starka uttryck. 
”Spöknät”, d v s förlorade eller övergivna 

fiskenät, hade hämtats från olika 
världshav och utgjorde grunden i ett 
antal ljusinstallationer. Man återanvände 
också plastbojar som med ljus ledsagade 
besökarna.

Varje dag framfördes fyra special-
komponerade musikverk på olika ställen av 
festivalpromenaden.

Vad som inte minst gjorde intryck på 
besökarna var finske ljuskonstnärens Kari 
Kolas 20 km höga ljuskupol, som besökar-
na kunde gå in och ut ur. Det blev en ef-
fektfull samverkan mellan ljus och himmel 
och moln.

En artificiell regnbåge med ena basen på 
Hållö och den andra uppåt kusten kunde 
inte ens de som inte besökte Smögen undgå. 

Besökarna fick tillfälle medverka genom 
att måla med ljus projicerat på klippor.

Bohuslän och havet däromkring är sedan 
urminnes tider känt för ett av naturens 
eget ljusfenomen, Mareld, vars skönhet och 
lyskraft vida övertrumfades av Island of 
Light.

”Spöknät” tillbaks i land och grunden 
till Alexandra Stratimirovics spännande 

ljusinstallation under Islands of  Light.
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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

HIMMEL, HAV OCH LJUS
samverkade i succéfestival

Nyligen avslutades alltså Lights in Alingsås, då för 
20:e gången. Ljusfestvalen som samlar kreatörer och 
åskådare från hela världen behåller sin ”lyskraft”. 
Den preliminära besökssiffran för i år är 75 000, 
vilket innebär en ökning med ca 5 000 mot i fjol. 

Alingsås Energi som står bakom festivalen 
uppmärksammade årets jubileum genom att ge 
staden en permanent ljusinstallation. Denna kom till 
genom ett samarbete med de båda initiativtagarna 
till arrangemanget, Kai Piippo och Torbjörn 
Eliasson, båda välkända ljusdesigners. 

Installationen startar vid torgen inne i centrum 
och löper utmed Lillån ned mot Nolhaga. D v s i 
en begränsad omgivning som inte störs av ljus från 
fastigheter, skyltfönster och gatlampor.

I år fick Alingsås en permanent installation 
signerad Kai Piipoo och Torbjörn Eliasson, 
båda förgrundsmän bakom festivalen.
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Text: Jörgen Wester
Foto: Jan Töve

PROFILEN 

PROFILEN 

PROFILEN 

HAN ÄR SKOMAKARSONEN som spåddes en 
ljus framtid som journalist, men i stället 
hamnade i belysningsbranschen. Göran 
Tjäder har genom åren lyckats kombinera 
båda sina yrkesprofessioner.

Som initiativtagare och redaktör till 
tidningen ni just nu håller i handen, och 
med ett halvsekel i belysningsbranschen har 
han blivit ett bekant namn i denna.

Men, vi tar det från början.
När unge Göran gått ut realskolan ville 

hans rektor att han skulle studera vidare. 
Det hade väl Göran mycket väl kunnat 
tänka sig. Men studietiden ändade i och 
med erövrandet av den grå realmössan.

Familjen Tjäder hade det ganska knalt 
hemma, så efter realskolan tyckte pappa 
Pelle att det var dags för Göran att hjälpa 
till med försörjningen.

– Du kan väl i alla fall jobba ett år innan 
du läser vidare, menade faderskapet.

Så Göran gick till arbetsförmedlingen i 
Ulricehamn. På den tiden var det inte svårt 
att hitta jobb ens för en ung och tämligen 
outbildad person.

Arbetsförmedlaren tog helt sonika fram 
sitt kortregister, fiskade upp ett blad ur 
kartoteket och föreslog omgående ett jobb 
som lagerarbetare på Trivselbelysning i 
staden.

En av de första dagarna på det nya jobbet 
tappade Göran en lampa i golvet och blev 
ersättningsskyldig för fadäsen. Där rök den 
första veckolönen.

Parallellt med sitt lagerjobb hade Göran 
börjat som radskrivare av lokalsport för 
tidningen Västgöta-Demokraten. Där 
insåg redaktörerna ganska snart att unge 
Tjäder var en skrivarbegåvning. Efter ett 
knappt ett år fick han fast anställning vid 
redaktionen.

Journalistkarriären som heltidsanställd 
reporter blev sex år lång med avbrott för 
militärtjänstgöring vid Ing 2 i Eksjö.

Det året innebar en rejäl omställning för 
den inryckande journalisten, så långt en 
tämligen rundnätt rekryt.

Främst intensiv fysisk träning gjorde 
att han gick ned 22 kg under sitt år i 
lumpen och trivdes gott i det militära. 
När tjänstgöringstiden var över blev han 
uttagen till FN-tjänst på Cypern.

”Då kan du glömma det här jobbet – lycka 
till som legoknekt” var redaktionschefens 
krassa svar vid begäran om tjänstledighet 
ett tag till.

Istället dök ett nytt erbjudande upp. 
Chefen på Trivselbelysning hade sett 
något i sin fumlige, men socialt begåvade 
f.d. lagerarbetare och erbjöd tjänsten som 
försäljningschef.

Stor tjänstebil och rejält lönelyft var skäl 
nog att tacka ja.

Göran blev kvar på Trivselbelysning till 
1984. Senare såldes företaget till Fagerhult. 
Då hade han hunnit både gifta sig och bli 
tvåbarnspappa. 

Dåvarande frun, med rötter i Skåne, som 
flyttat upp till Ulricehamn närde dock en 
längtan att flytta tillbaks söderöver. När 
chansen att för en spottstyver köpa in 
sig som tredjedelsägare i Konsthantverk 
Tyringe slog Göran till.

Det var då inget framgångsföretag 
men ett med potentialer. Tillsammans 
med huvudägaren, Kurt Henriksson, och 
växande skara medarbetare sattes fart på 
fabriken. Omsättningskurvan pekade uppåt 
och efter ett tag hade personalstyrkan 
nästan tiodubblats till 35.

Göran jobbade som vd och marknads-
ansvarig medan kompanjonen tog hand om 
inköp, produktion och ekonomi.  De två 
var rätt olika som personer, men det visade 
sig vara en framgångsnyckel. 

Arbetet innebar en flitigt resande. Det 
årliga antalet mil bakom ratten vågar han 
idag inte röja med risk för att dra på sig 
miljökämparnas retroaktiva missnöje. Men, 
som han säger, ”man visste inte bättre då”.

Skåneåren var dock inte bara arbete och 
resande. Bland annat hann han med att 
vara en av initiativtagarna till HöörJazz, en 
jazzklubb som på den lila orten, omkring 
7 – 8 000 invånare, väckte uppseende i hela 
Sverige. Och lockade all världens bästa 
musiker i genren.

1998 sålde Göran Tjäder sin andel i 
Konsthantverk med löfte om att fortsätta 
på freelancebasis. Upplägget gjorde det 
möjligt att hos branschföreningen väcka 
tanken på en specialtidskrift riktad till 
hembelysningsbranschen.

Tidningen HEMLJUS föddes 1999 med 
Göran som ansvarig redaktör. 

I samband med avyttringen av sitt 
ägande i Tyringe flyttade Göran tillbaks 
till barndomsstaden Ulricehamn. Nu 
med ny hustru vid sin sida. Journalisten 
och författaren Agneta, som Göran lärde 
känna redan under sin tid på Västgöta-
Demokraten. De blev ett par och inte bara 
det utan också jämlika delägare i företaget 
Tjäder & Tjäder. Ett företag som inrymmer 
både Görans verksamhet och hustrun 
Agnetas bokutgivning, föredragshållande 
och frilanceskrivande.

Så visst, skomakarsonen från Ulricehamn 
har blivit kvar vid sin läst. Både som 
journalist och som verksam i en dubbelt 
upplysande verksamhet.

         FEM SNABBA

RADIO      TV

OXFILÉ      STRÖMMING

INSJÖ      HAV

FACKLITTERATUR     FICTION

KLASSISKT     JAZZ 
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ALLTFLER AKTÖRER INSER VÄRDET av god design som 
konkurrensmedel. Idag finns fler profilerade designers 
på hembelysningssidan än någonsin tidigare. Detta är en 
utveckling som inte bara profilerar enskilda företag utan 
också branschen som helhet. Och därmed genererar affärer. 
Tilltalande design och väl genomarbetade tekniska lösningar 
öppnar också upp för ökande intresse från den offentliga 
sidan.

Detta är ett starkt motiv för Föreningen HEMLJUS 
att stimulera ökad satsning på unik design hos svenska 
ljusleverantörer verksamma mot hemsidan. I samband med 
Stockholm Furniture & Light Fair 2020 kommer därför att 
för andra året delas ut Hemljus Designpris.

När det för första gången delades ut i samband med årets 
mässa gick till formgivaren Hanna Wessman som för watt & 
veke gjort BOX, en tak- respektive golvspot. 

Nominering till andra upplagan av tävlingen skall ske 
senast den 20 december 2019.

Alla verksamma i branschen oavsett roll har rätt att 
nominera. 

Kriterierna som gäller är:

– en specifik armatur/armaturserie och dess upphovsman kan komma ifråga;

– de nominerade produkterna skall ha satts på marknaden under 2019 eller 
introduceras under 2020.

Vinnaren kommer att utses av en jury, som liksom i år 
består av Kai Pippoo, ljusdesigner och designchef på ÅF 
Lighting, Ulrika Gabrielsson Kantermo, sortimentsansvarig i 
Norrmalms El och Föreningen Hemljus vd, Mikael Castanius.

Juryn kommer att i en första omgång välja 3 av de 
nominerade produkterna och därefter utse en vinnare.

De nominerade produkterna kommer att ställas ut 
under mässdagarna. Under dessa kommer också en festlig 
prisceremoni ske.

Nomineringarna skall sändas till Föreningen Hemljus, Box 
12653 Stockholm eller mailas till info@hemljus.se. 

För ytterligare information – kontakta Föreningen Hemljus 
vd, Mikael Castanius på tel. 0760 - 06 67 04

Dags att nominera till
HEMLJUS DESIGNPRIS
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PÅ NYA JOBB
CAMILLA PARNEVING
MARKNADSCHEF
Camilla Parneving är ny 
marknadschef hos Star 
Trading i Svenljunga. 
Närmast kommer hon 
från rollen som Global 
Brand Director på Ludvig 
Svensson i Kinna som där 
tillverkar inredningstextil 
för offentlig miljö 
och klimatväv till 
professionella odlare. 
Camillas huvuduppgift 

var att bygga varumärket över hela världen.
Hennes stora intressen är inredning, skidåkning och turer med 
egna båten på västkusten, som hon snabbt når från hemmet i 
Sjömarken utanför Borås.
Familjen består av make och två barn, varav ett utfluget.

TÄVLING!

39592

39592

FÖR MER INFO SE 
HEMSIDAN ELLER RING 

KONTORET: 0340-623505
www.eglo.com

www.unison.se

Använd din befintliga strömbrytare för att dimra.
Minnet gör att lampan startar 

på senast släckta läget.

Se hela sortimentet
på hemsidan

3-steg Dimbar med minne

100%
50%

15%

Dags att nominera till
HEMLJUS DESIGNPRIS
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Det vore att ljuga att påstå att det inte är med blandade känslor jag för sista gången ger uttryck för tankar i den här formen. Men, oavsett 

vad man sysslar kommer alltid ”till sist”. Allt har sin tid. 

Jag kommer inte att vara sysslolös även om det fortsättningsvis nästan uteslutande kommer att handla om ideella insatser antingen det 

gäller	att	skramla	in	pengar	i	Lions	verksamhet,	skaffa	en	bättre	beg.	cykel	till	en	flyktingkille	eller	tjej	eller	kanske	skjutsa	ortens	knattelag.

Om detta är något av en slutpunkt i ett nästan 60 års långt yrkesliv så är jag ingalunda missnöjd. Jag har haft förmånen att nästan varje dag 

gå till jobbet med glatt hjärta. 

När jag för första gången för 20 år sedan gjorde första numret av HEMLJUS var det ingen debut i tidningsvärlden. Men, när jag kom tillbaks 

till denna var inte minst de tekniska förutsättningarna helt andra än då jag på 60-talet var en liten del av en större redaktion.

Allting var nu så mycket enklare. Inga klichéer att vänta på. Tanken på hur en viss text skulle utformas kunde visualiseras på minuten. 

Tankar,	skisser	och	färdiga	förslag	flyg	genom	luften	i	en	efterhand	ökande	hastighet.

Känner stor tacksamhet mot formgivaren Christina Levin Lundberg och hennes tekniskt väl insatte make Alf på Formination i Bromma som 

funnits	vid	min	sida	under	större	delen	av	den	här	resan.	De	gav	tidningen	en	tilltalande	grafisk	form	och	lärde	mig	det	jag	kan	av	tekniken.

Ove Kalén, som tog över den stafettpinnen fanns på närmare håll, 300 meter, har under de senaste åren satt sin prägel och snits på 

tidningens layout ända fram till målsnöret.

Känner mig också tacksam gentemot Föreningens Hemljus olika ledare och dess styrelse som gett mig fria händer att göra närmare 100 

tidningar och därtill ett antal Magazine riktade mot konsumentledet.

Om	jag	upplevt	någon	större	svårighet	under	de	20	åren	tidningen	funnits	så	har	det	handlat	om	att	identifiera	läsargruppen.	Belysning	för	

hemmet förenade skaran, men de skilda rollerna gjorde den tämligen heterogen. 

Under de första åren var det inte alldeles enkelt att hitta designers med inriktning på ljus för hemmet. Senare har det inte saknats 

möjligheter att uppmärksamma den så viktiga delen av skeendet i branschen.

Under en lång period var strukturella förändringar i tillverkar/grossistledet ett återkommande ämne. De är säkerligen inte slutförda, men 

sker i allt lugnare takt.

Därför har fokus allt mer hamnat på återförsäljarledet. Som inte minst i detta sista nummer. I butiksledet sker nu hela tiden förändringar. 

Tyvärr handlar det oftast om aktörer som kastar in i handduken.

Till sist – jag kan inte stänga ned datorn utan att tacka alla HEMLJUS läsare. Många av dem hör regelmässigt av sig efter en ny utgåva 

och andra återkommer då och då. En del har varit särskilt alerta med tips och sakkunskap. Tack alla ni – ingen 

nämnd och ingen glömd.

Vi ses!

PÅ GÅNG
Stockholm Furniture & Light Fair - Stockholmsmässan Älvsjö                 4.2 - 8.2 2020 

light + building – Frankfurt Tyskland                                                             8.3-13.3 2020

Light & Design – Åbymässan Mölndal                                                               27.5-28.5 2020
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”Quality is remembered 
long after the price  

is forgotten„

www.konstsmide.se

Sverige/Danmark/Norge
Gnosjö Konstsmide AB, Box 54, 335 22 Gnosjö
Tel. +46 (0)370 33 20 00

Finland
Konstsmide Finland OY, Tiilipojanlenkki 4, 01720 Vantaa
Tel. +358 (0)9 224 26 60

DEKORATIONSTRÄD LED 3386-700JULGRANSSLINGA LED 6365-810

RÄV I AKRYL LED 6275-203

PAPPERSSTJÄRNA 2930-249

APPSTYRD LED SLINGA 6597-876 LED LJUS 1898-900

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