
HösT �00�

TeMa:

TIllval ger sväNgruM
För PersONlIgHeTeN
räTT l jus I  KöK OcH badruM

aubergINe – Ny Färg I  KöKeT



Vårt orderläge på kökssidan ser mycket bra 
ut, samtidigt som introduktionen av våra 
badrumsnyheter slagit väl ut och fått ett bra 
gensvar hos våra kunder och konsumenter. 
I januari-februari hade vi en liten svacka i 
utleveranserna av kök på grund av många 
framflyttade byggprojekt, men från mars till 
augusti har vi haft full beläggning – och mer 
därtill. 

Det fortsatt gynnsamma konjunkturläget 
i byggbranschen och en fortsatt ökad efter-
frågan från konsumentsidan gör att vi fort-
sätter arbetet med att öka vår kapacitet inför 
2008.

Under 2006 ökade vi produktionskapaci-
teten stegvis på kök med cirka 30 procent. 
Under 2007 har vi stabiliserat oss på den 
ökade volymen. En ytterligare ökning till 

2008 ställer naturligtvis höga krav på att 
våra tillverkningsprocesser och rutiner fung-
erar, samtidigt som samarbetet med våra 
underleverantörer blir allt viktigare för att 
säkerställa leveranserna i den ökade produk-
tionstakten. 

Under augusti-september installeras en 
ny borrningsline som gör komponenttill-
verkningen effektivare och mer flexibel. Nya 
medarbetare i produktion och administra-
tion ska läras upp, samtidigt som vi arbetar 
intensivt på att lösa alla logistikfrågor som 
uppkommer vid en ytterligare produktions-
ökning. 

Allt detta ska göras i kontrollerad form. 
För att lyckas med det har vi under våren 
arbetat in alla våra dokument, rutiner och 
arbetsinstruktioner i ett webbaserat verk-
samhetssystem där företagets processer finns 
kartlagda. 

I det lättöverskådliga och användarvänliga 
gränssnittet blir det lätt att snabbt hitta den 
information man behöver. Systemet kommer 
att fungera som ett stöd både för nya och 
erfarna medarbetare i den alltmer kunskaps-
intensiva verksamhet vi bedriver.

Efter en intensiv vår har det varit upplad-
dande med ett semesteravbrott. Nu känns det 
inspirerande att fortsätta mot nya spännande 
mål under hösten. Jag hoppas på ett fortsatt 
gott och utvecklande samarbete!

 

Magnus Efraimsson  
Vd Vedum Kök & Bad  AB

ledare
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Vissa leksaker blir man aldrig för gammal 
för. Det har designstudion Outofstock tagit 
fasta på och skapat lampserien Brick Bright 
som är inspirerad av Lego. Lamporna är en 
hyllning till den kreativitet vi hade som barn 
och ett sätt belysa de obegränsade möjlighe-
terna det innebär att bygga med Legobitar, 
meddelar studion. 

Dagens Nyheter skriver att dammsugaren 
ofta står framme i svenska hem, men att den 
stuvas undan så fort det kommer gäster på 
besök. Detta har nu fått flera tillverkare att 
börja ta fram dammsugare som fungerar 
som en snygg och häftig inredningsdetalj.

KOrKarNa I TaKeT

MINsT 30 000 Nya 
bOsTäder OM åreT?
Boverket har presenterat en långsiktig 
analys av byggbehovet i Sverige. Fram 
till 2020 kommer det att behövas  
550 000 nya bostäder, eller drygt 
30 000 bostäder om året. Analysen 
kritiseras dock av Sveriges Byggin-
dustrier som anser att man bör tala 
om efterfrågan snarare än behov. En 
orsak är att allt fler svenskar skaf-
far sig flera bostäder. Det betyder 
att ett hushåll kanske har behov av 
en bostad, men efterfrågar två eller 
flera. En slutsats kan då vara att det 
behövs ännu fler nya bostäder än vad 
Boverket anser…!

PersONlIgT INNe 
Det viktigaste för människor när de 
inreder sitt badrum är att det känns 
personligt. Det skriver webbsajten 
badrumstrender.se. Andra aktuella 
trender är att människor vill ha 
stora badrum, och att det är 
populärt att blanda både material 
och stilar. 

Xl OcH 
sMåsKalIgHeT
Trenden med stora soffor, sängar 
och fåtöljer ser ut att hålla i sig. På 
möbelmässan i Milano tidigare i år 
var det extra large som gällde. Men 
samtidigt som det finns ett behov av 
stora, större och störst möbler pratas 
det om compact living och småska-
lighet. Analytikerna funderar nu på 
vad detta tyder på. Svaret är kanske 
att det finns plats för både stora och 
små trender. 

Hela världeNs HeM
En hall från USA eller ett sovrum 
från Kina. På www.normalroom.com 
kan du se hur vanliga människor 
över hela världen bor. Kanske inte 
alltid lika snyggt som på inrednings- 
magasinens bilder, men mer verkligt 
och just därför en rolig inspirations-
källa. 

svenskarna dricker allt mer champagne. 

dammsugare som tål att stå framme.

sKryT- 
daMMsugare

en hyllning till barndomens kreativitet.

lys uPP  
Med legO

Försäljningen av champagne på Systembola-
get har ökat under hela 2000-talet. Samman-
lagt såldes 736 000 liter champagne under 
2006, och under 2007 har ökningen fortsatt. 
Den ihållande högkonjunkturen är en orsak 
– när människor har lite extra pengar unnar 
de sig sådant som gör livet till en njutning, 
skriver Systembolaget i ett pressmeddelande. 
Det är väl därför som försäljningen av köks- 
och badinredning också ökar …

HuseT sOM lagar sIg självT
Det låter som en dröm med ett självlagande 
hus, men snart kan drömmen vara verklig-
het. Det är brittiska forskare som tagit fram 
det högteknologiska huset som med hjälp av 
sensorer tätar sprickor och förstärker huset 

där det behövs. Marknaden är i första hand 
områden som ofta drabbas av jordbävningar, 
men visst borde det locka en och annan trött, 
svensk hemmafixare också?

3



Det går inte att ta miste på stoltheten när 
Anders Olsson visar runt i den helt nya stads-
del som Peab bygger i Eskilstuna. För några 
år sedan var det här ett lite bortglömt och 
avskilt område i den sörmländska staden. I 
dag sjuder det av aktivitet – 287 lägenheter är 
redan klara, och om bara några år kommer 
det att finnas 1100 bostadsrätter här. 

− Under hela 1990-talet byggdes det inte 
i Eskilstuna, så det fanns ett stort uppdämt 
behov när vi startade för några år sedan, 
inte minst hos en äldre grupp som ville 
lämna sina hus. Men nu ser vi en tydlig 
trend mot att det är allt fler yngre männi-
skor som väljer att köpa bostadsrätt här, 
säger Anders Olsson. Det tar vi som ett 
kvitto på att vi lyckats skapa ett attraktivt 
alternativ till att bo i villa. 

Och det är onekligen så att man förstår 
Eskilstunaborna. Det här är ett område där 
arkitektur och planlösningar känns genom-
tänkta i varje detalj. Men inte nog med det 
– här finns också stora möjligheter för köpa-
ren att själv påverka sitt boende. 

− Vi har insett hur viktigt det är med till-
val i dag. Förr nöjde sig människor med att 
det var nytt och fräscht, men nu vill man 
sätta sin egen personliga prägel på lägenhe-
ten. Det gör att vi måste vara mycket mer 
kundanpassade och flexibla, säger Anders 
Olsson. 

vIKTIgT Med 3d
Grundprincipen i Peabs samarbete med 
Vedum är att de två företagen tillsammans 
tar fram en lämplig standardutrustning och 

ett antal förslag på tillval som sedan presen-
teras i en trycksak. Anders Olsson berättar 
att nästan alla deras lägenhetsköpare i Eskil-
stuna gör något slags tillval. 

− Det kan förstås variera i mängd och 
kostnad. Vissa gör kanske tillval för flera 
hundratusen kronor, medan andra kanske 
bara väljer till nya handtag. Generellt sett 
är det nog så att yngre människor är mer 
intresserad av att sätta sin personliga prägel 
på lägenheten, men alla vill göra åtminstone 
något, säger han. 

Ett av de verktyg som Peab tagit fram 
för att hjälpa sina kunder i Eskilstuna med 
valen är en Bobutik. Sedan hösten 2006 
fungerar den som ett showroom och mötes-
plats när det är dags för kunden att bestäm-
ma inredning.

− Vi träffar alltid våra köpare i Bobutiken 
eftersom det är bra sätt för oss att presen-
tera lägenheten för dem. För att man ska få 
en känsla för proportionerna är till exem-
pel köket uppbyggt i naturlig skala. Vi kan 
ju visa ritningar men det blir aldrig samma 
sak, och kunderna nöjer sig inte med det, 
säger Anders Olsson. 

Det finns också en person som speciellt 
tillvalsansvarig (se intervju på nästa sida). 

− Det är ett sätt för oss att möta ett behov 
hos köparna. De vill ha hjälp och stöd 
med sina tillval och då måste vi ha kompe-
tent personal som arbetar fokuserat med 
de frågorna. Det är ett alldeles för viktigt 
område för att skötas parallellt med andra 
uppgifter. 

I dag kräver människor att få sätta sin personliga prägel på kök och badrum. därför har 
byggföretaget Peab valt att samarbeta med vedum kring tillval. 
  – Möjligheten att välja inredning i kök och badrum är viktigare än någonsin för våra 
kunder, säger anders Olsson, projektledare på Peab södermanland. 

”vIKTIgare äN NågONsIN 
Med valMöjlIgHeTer”

TIllvalsPrOgraM ger PersONlIg Prägel
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– vi har insett hur viktigt det är med tillval i dag. Förr nöjde 
sig människor med att det var nytt och fräscht, men nu 
vill man sätta sin egen personliga prägel på lägenheten. 
det gör att vi måste vara mycket mer kundanpassade och 
flexibla, säger anders Olsson, projektledare på Peab 
södermanland.
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fakta 

PEaB

grundare: bröderna erik och Mats Paulsson.
startår: 19�9.
antal anställda: 1� 000. 
Omsättning: �8 miljarder kronor.
Marknader: sverige, Norge och Finland.
affärsidé: ”Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, 
vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av 
byggprocessen. genom nytänkande, kombinerat med 
gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse 
till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.”

grundprincipen i Peabs samarbete med 
vedum är att de två företagen tillsammans 
tar fram en lämplig standardutrustning och 
ett antal förslag på tillval.

öPPeN dIalOg
När köparen funderat klart och bestämt 
sig för tillval gör Vedum en 3D-ritning som 
kunden får godkänna. 

− Ritningen är jätteviktig eftersom den 
visar hur köket och badet kommer att se ut i 
verkligheten, säger Anders Olsson.

Han betonar också att tillvalsprogram-
met är något som Peab och Vedum tar fram 
tillsammans. Det är många saker som man 
måste hänsyn till och för att komma fram 
till den bästa lösningen för alla inblandade 
– Peab, Vedum och den boende – krävs en 
levande och öppen dialog. 

− Det är helt avgörande att vi har en bra 
relation med Vedum för att det här arbetet 
ska fungera effektivt, säger Anders Olsson, 
och det underlättar naturligtvis att vi har 
många gemensamma värderingar, till 
exempel att båda företagen är jordnära och 
personliga. På många sätt liknar våra två 
företagskulturer och varumärken varandra. 

− Sedan är det förstås viktigt att vi hela 
tiden lär av varandra. För vår del handlar 
det om att vi har nytta av Vedums kunskap 
både när vi tar fram förslag på paket som vi 

presenterar för våra kunder och längre fram 
i processen då det kan komma frågor om till 
exempel ändringar i kök och bad. 

PassaNde sTIl
Andra saker som Anders Olsson lyfter fram 
som förutsättningar för det framgångsrika 
samarbetet är sådant som kvalitet, gemen-
samma och effektiva rutiner och leverans-
säkerhet.  Han tror också att Vedums insat-
ser på miljöområdet kan komma att bli en 
allt viktigare aspekt. 

− Det finns inget jättestort tryck från 
köparna ännu när det gäller produkter som 
är framställda på ett miljövänligt sätt, men 
det börjar komma en del frågor. Jag skulle 
gissa att det inom några år kommer att vara 
en betydligt viktigare faktor än vad det är 
i dag. 

− Men så handlar det förstås också om 
stilen på sortimentet. Vedum har helt enkelt 
produkter som passar oss och våra kunder. 
Vi vill leva upp till marknadens krav på 
personliga lösningar, och det är precis det 
som Vedum hjälper oss med.   
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För att hjälpa sina kunder i eskilstuna med tillvalen har Peab öppnat en bobutik. sedan hösten 
�00� fungerar den som ett showroom och mötesplats när det är dags för kunden att bestämma 
inredning. Tillvalsansvarig är carolin andersson.

Hallå I lureN   eN saMarbeTsParTNer svarar På FrågOr

Hallå, Carolin andersson, byggnadsingenjör 
och tillvalsansvarig på Peab i Eskilstuna, vad 
väljer era kunder för kök och bad?

− Det är förstås olika. Men många yngre 

väljer vitt, medan ek fortfarande är populärt 

hos de lite äldre. Eftersom lägenheterna vi 

bygger nu har en öppen planlösning där kök 

och vardagsrum hänger ihop vill många ha ett 

kök med möbelkänsla. Det betyder till exem-

pel att många väljer bänkar i sten eller trä 

istället för rostfritt. 

Vilka tillval är vanligast? 
− De flesta vill ha dämpning i luckor och 

lådor, kanske just därför att planlösningen 

är öppen. Fullutdragslådor och nedsänkt ho 

är också populära tillval. Sedan får vi en del 

generella frågor om kvalitet, slittålighet och 

förvaring, men det mesta av diskussionerna 

handlar faktiskt om luckornas utseende. Det 

beror nog just på att tillvalet är en möjlighet 

att sätta sin personliga prägel på köket och då 

tänker de flesta på stil och uttryck. 

Vilket stöd får du av Vedum? 
− Vi har en kontinuerlig kontakt. Det kan 

handla både om konkreta frågor som jag 

har och om att de ger mig idéer och förslag. 

Vedum är snabba och generösa med att dela 

med sig av sin kunskap, så jag lär mig hela 

tiden nya saker genom vårt samarbete. Och 

jag tror kanske också att de lär sig av oss. 

Du pratar mest om tillval i köket. Hur är det 
med badrummet?

− I de lägenheter vi bygger nu finns det helt 

enkelt inte så mycket plats i badrummet för att 

göra speciellt många tillval från Vedums sorti-

ment, men det är vanligt att våra kunder väljer 

till ett tvättställ med kommod. Det är tydligt 

att man vill göra något extra också i badrum-

met. Fler och fler frågar om möjligheten att 

satsa mer på inredningen i badrummet. 

aNders TIPs För 
lycKade TIllval
•  Utse en person som är speciellt 
 tillvalsansvarig. 
•  Ta vara på och ha respekt för 
 varandras kompetens.  
•  Bygg upp säkra och enkla rutiner.
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FraMgåNgsrIKT 
avTal
Avtalet mellan Vedum och Peab är en 
succé. Förutom att volymerna ökar 
stadigt stärker de två företagen också 
sin relation på olika sätt. Till exempel 
har byggföretagets personal från flera 
orter besökt Vedum och lärt sig mer 
om verksamheten. 

− Vi har ambitionen att utvecklas 
tillsammans och en viktig del är då att 
sprida kunskap mellan våra två före-
tag, säger Anna Karin Edwardson, 
affärsområdeschef för byggprojekt.

geMeNsaM 
uTvecKlINg
Vedum utvecklar och fördjupar rela-
tionerna inom affärsområdet husfabri-
kanter. Under året har man därför haft 
två möten där gemensamma rutiner 
och arbetsformer diskuterades. 

− Vi vill utvecklas tillsammans med 
våra samarbetspartners och därför 
är det viktigt för oss att träffa deras 
personal på det här sättet, säger Anna-
Karin Hurtig, affärsområdeschef för 
utställningar och husfabrikanter. 

IT ger öKad 
KONTrOll
Flera nya IT-baserade system ska 
effektivisera verksamheten på Vedum 
ytterligare. IT-chefen Mikael Gillberg 
berättar att det bland annat handlar 
om bokningssystem för köksorder och 
beslutsstödsystem. 

− Ett syfte är att vi ska bli bättre på 
att använda den information vi redan 
har, bland annat för att kunna planera 
verksamheten ännu bättre, säger han. 

eFFeKTIvIserINgar 
I PrOduKTIONeN
En ny borrline som installeras under 
augusti och september gör produk-
tionen på Vedum effektivare och mer 
flexibel. 

− Det handlar framför allt om att vi 
minimerar våra ställtider och kan köra 
mindre serier, säger Vedums fabriks-
chef Ola Lindberg. 

I höst utökas Vedums kökssortiment med 
två nya luckmodeller. Vera är en slät, robust 
och modern laminatlucka som kommer att 
finnas i vitt, grått och svart med kantlist i 
ek eller valnöt. Bianca är en vit högblank 
PVC-fri folielucka med en aluminiumfärgad 
3D-kantlist och ett samtida uttryck. Bianca 
kan fås både med vanliga handtag och med 
grepplist. 

− Med de här luckorna breddar vi vårt 
sortiment ytterligare och ger våra kunder 
ännu större möjligheter att göra personliga 
val, säger Niklas Efraimsson, ansvarig för 
Vedums produktutveckling. 

Andra nyheter i kökssortimentet är att 
Alva kommer i de nya utförandena ek- och 
valnötsmelamin och att skåpsortimentet 
utökas. 

− Nya färger i år är aubergine och antik- 
vit. Dessutom utvecklar och breddar vi våra 
belysningsalternativ, säger Niklas Efraims-
son. Utgående luckmodeller är Ellen och 
Tindra samt kulörerna Lime och Basilika. 

På cd:n som följer med det här numret 
av Vedum Magasin finns en mer utförlig 
presentation av nyheterna i sortimentet.

NyHeTer I KöKeT

aubergine är en av höstens nya färger. se alla nyheter på cd:n som följer med detta nummer av vedum Magasin.

Vedum fortsätter att satsa på reklam i tv. 
Under hösten kommer den reklamfilm som 
gick 2006 att visas på nytt. Effekterna av 
den tidigare tv-reklamen har varit oerhört 
positiva, också långt efter att filmerna 

slutat att sändas.  Ett tecken på det är bland 
annat att intresset för Vedum från media 
har ökat kraftigt. Under det senaste året 
har det skrivits över 100 olika artiklar om 
företaget i olika tidningar och tidskrifter. 

Mer reKlaM I Tv
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MarKNadssIdaN 
FörsTärKs
Marianne Färlin, chef för Vedums 

affärsområde bad, blir från och med 1 

september övergripande marknadschef. 

Tidigare har vd Magnus Efraimsson 

haft den uppgiften, men när företa-

get nu växer väljer Vedum att renodla 

rollerna.

− Marianne Färlin har under många 

år gjort ett fantastiskt jobb hos oss. 

Hennes erfarenhet och kompetens 

passar perfekt för det nya jobbet. 

Genom att hon tar den här rollen tar vi 

vara på den kunskap som vi byggt i vår 

organisation, säger Magnus Efraims-

son. 

− Jag ser fram emot att ta ett helhets-

ansvar och utveckla vårt marknadsar-

bete ytterligare, säger Marianne Färlin  

I samband med att hon nu byter roll 

kommer Vedum att anställa en ny chef 

för affärsområde bad.

Nya bad  
På PlaTs
Under våren arbetade Vedum intensivt med 
att fasa ut det gamla badsortimentet och fasa 
in det nya. 

− Det kan vara komplicerat att ha två 
parallella sortiment samtidigt men hela 
processen har fungerat väl tack vare att 
alla inblandade har samarbetat så bra. Nu 
fortsätter vi med att utveckla det som mark-
naden efterfrågat, säger Vedums Marianne 
Färlin.  

Hon är också glad över det positiva 
mottagande som nyheterna fått från kunder, 
återförsäljare och media. Moderniseringen 
av Basic och det samtida uttrycket i Sanity 
har fått mycket uppmärksamhet, men det 
finns utrymme också för andra stilar. 

− Vi märker tydligt att det inte längre 
bara finns en trend åt gången, säger Mari-
anne Färlin. Vi har till exempel stor efter-
frågan på vår romantiska serie Louis. Det 
viktiga för människor i dag är att kunna 
göra personliga lösningar, och det kan vi 
erbjuda med vårt breda sortiment. 

Sedan sommaren 2005 har Vedum nyanställt 
cirka 60 personer. På många håll talas det 
om bristen på kompetent arbetskraft, men 
Vedum har inte upplevt några problem med 
att finna den personal som behövs.  

− Vi har ett gott rykte och är kända för 
att vara en bra arbetsgivare, så vi får alltid 
många intressanta ansökningar. Det är ett 
resultat av att vi lägger ner mycket tid och 
kraft på vår personalpolitik, säger personal-
chef Birgitta Henriksson. 

Hon berättar att Vedum har beprövade 

rutiner för att lyckas med sina rekryteringar, 
rutiner som inbegriper sådant som behovs-
analys, kravprofil, fadderskap och internut-
bildning. 

− Goda kunskaper för tjänsten är förstås 
ett baskrav, men vi vill också att de person-
liga egenskaperna är de rätta. Vi har tagit 
fram en Vedumprofil där vi tar hänsyn 
till saker som noggrannhet, engagemang, 
flexibilitet och förståelse för varje individs 
bidrag till processen. 

ruTINer För lycKade 
reKryTerINgar

succé På 
MöbelMässaN
Möbelmässan i Stockholm i februari var ett 
kvitto på att Vedum ligger rätt i tiden. Intres-
set för de miljöer för kök, bad, tvättstuga 
och dressingroom som Vedum visade var 
rekordstort. 

− Vi är stärkta i vår övertygelse om att 
dagens människor gillar vårt helhetskon-
cept med personliga lösningar och ett brett 
sortiment i olika stilar, säger Vedums vd 
Magnus Efraimsson. 

Ett annat uppskattat inslag var bullarna 
som Margareta Kartemo, till vardags värdin-
na i Kvarnen, bakade i Vedums monter. 

− Doften spred sig i hela mässhallen. 
Sammanlagt bjöd vi på över 2000 bullar, 
säger hon. 

aKTIvT
På INKöP
Under det senaste året har flera utvecklings-
projekt genomförts på Vedums inköpsav-
delning. Syftet är att säkra leveranserna av 
material när företaget växer. 

− I dag är det viktigare än någonsin att 
arbeta aktivt med inköpsprocesserna, säger 
Vedums inköpschef Anders Person. Att vi 
både ställer höga krav på våra leverantörer 
och samtidigt har djupa relationer med dem 
är en trygghet för våra kunder. 

Utvecklingen av inköpsavdelningen inne-
bär bland annat att man ständigt bevakar 
prisnivåer och materialalternativ, men också 
att det finns rutiner för kunskapsspridning 
mellan Vedum och leverantören. 

POPulära
uTbIldNINgar
Vedums produktutbildningar fortsätter att 
vara populära. Under våren har det kommit 
grupper från hela Norden till Vedum för att 
lära mer. 

− Det är mycket positivt, säger Vedums 
Marianne Färlin. Vi är beroende av kunniga 
återförsäljare eftersom dagens kunder är så 
pålästa och ställer höga krav på personalen 
när det kommer till butiken.

Förutom ren produktkunskap finns det 
fler mervärden med att återförsäljare besö-
ker Vedum. 

− Det ger en fördjupad kunskap om 
Vedum, inte bara om vårt sortiment utan om 
våra värderingar, säger Marianne Färlin.

doften från Margareta Kartemos bullar 
spred sig i hela mässhallen.
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Torbjörn Eliasson menar att intresset och 
förståelsen för belysningens betydelse har 
ökat på senare år, men att det fortfarande 
finns mycket att göra på området. 

− Bra belysning handlar inte om mängden 
mätbart ljus, utan hur man använder ljuset 
för att gestalta rummet. Det viktigaste när 
man planerar belysningen är att utgå från 
ljusets funktion. Först när man verkligen vet 
vad man ska ha ljuset till, ska man fundera 
på vilken lampa man vill ha, säger han. 

Enkelt uttryckt kan man säga att ljuset 
har både funktionella och estetiska uppgif-
ter. I ett kök eller ett badrum behöver man 
ljus för att kunna utföra vissa sysslor på ett 
effektivt och säkert sätt – skära grönsaker 

eller måla läpparna. Men ljuset ska också 
göra rummet vackrare och mysigare.

− Jag brukar tala om att man ska tänka 
scenografiskt. Det är inte så avancerat som 
det låter utan betyder bara att man använ-
der sig av färger, material och textur i ett 
rum när man ljussätter det. 

aNPassaT TIll sOrTIMeNT
En grundregel när det gäller ljussättning är 
att man ska blanda många olika typer av ljus. 
Ofta talar man om allmänbelysning, arbets-
belysning och stämningsbelysning. 

− Vi arbetar i första hand med att utveck-
la arbetsbelysning som är anpassat till 
vårt bad- och kökssortiment, säger Niklas 

belysningen kan vara skillnaden mellan en trevlig och trist miljö. som tur är gör små juste-
ringar stor skillnad. 
  – Med lite planering kan alla lära sig att använda ljus på ett bättre sätt, säger ljusdesig-
nern Torbjörn eliasson på arkitektbyrån White.

räTT ljus I KöK OcH badruM
veduM TIPsar

– bra belysning handlar inte om mängden mätbart ljus, utan hur man 
använder ljuset för att gestalta rummet, säger ljusdesignern Torbjörn 
eliasson. På bilden syns vedums nya köksbelysning anello. 
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MarKNadscHeF  
Marianne Färlin

 arbeTsuPPgIFTer   
Att ansvara för företagets varumärkesar-
bete och marknadskommunikation, och 
att leda och planera arbetet inom mark-
nads- och försäljningsorganisationen inom 
våra tre affärsområden. Med andra ord, att 
tillsammans med hela organisationen driva 
varumärket Vedum framåt.

gIllar Med jObbeT  
Att det är varierande och ger möjlighet att 
arbeta med både verksamheten och orga-
nisationen ur ett helhetsperspektiv. Att vi 
genom samarbete i alla led når våra mål. 
Och så gillar jag att tänka lösningsoriente-
rat.

år På veduM
9

PersONlIga egeNsKaPer 
Positiv och engagerad.

bOr
I ett sekelskifteshus i centrala Falköping

FaMIlj
Mats och vår 11-åriga dotter Julia och Mats 
båda äldre söner.

FrITId
Familjen, fritidshus och ett aktivt frilufts-
liv – gärna skidor på vintern och golf på 
sommaren. 

KONTaKT 
0512-576 71 
marianne.farlin@vedum.se

KaleNdarIuM
Kökskatalog 2008 v 36.
Badkampanj 20/9-31/10.
Kökskampanj 22/9-11/11.
TV-reklam v 39-41.
Riksannonsering pågår under hela hösten. 

veduM 
MagasIN

HösT �00�

vedum Magasin distribueras två gånger om året 
till byggprojektkunder, badåterförsäljare, leveran-
törer och vedums personal.

ansvarig utgivare: Magnus efraimsson

Text: david björklund, Kontakta Produktion

Kontakt:
vedum Kök & bad ab
box 3, �30 10 veduM
Telefon: 0�1�-��� 00
Telefax: 0�1�-��� �0
info@vedum.se
www.vedum.se

PersONal I FOKus

Efraimsson. Men det är viktigt att komplet-
tera med annan belysning för att våra 
produkter ska komma till sin rätt. 

Köket ska förstås vara praktiskt att laga 
mat i. Därför behövs det bra arbetsbelysning 
som är jämn, skuggfri och återger färger 
på ett naturligt sätt. Men eftersom köket 
används till så mycket mer än matlagning – 
allt ifrån läxläsning och jobb till romantiska 
middagar – är det också viktigt med flexibi-
litet och att man har olika typer av ljus. 

− Ett tips är att ha en dimmer som gör 
att ljuset går att anpassa till olika typer 
av aktiviteter. Ett annat är att belysa vissa 
detaljer i rummet för att på så sätt skapa 
en mer inbjudande känsla. Tänker du rama 
in matbordet med ljus så tänk på att hela 
bordsytan täcks – har du ett långt bord kan 
det därför behövas flera lampor i rad, säger 
Torbjörn Eliasson.

eTT vIKTIgT OMråde
Kraven på badrumsbelysning liknar de som 
finns i köket, även om kravet på arbetsljus 
kanske är ännu viktigare här. Men det är 
också viktigt att blanda upp det funktionella 
ljuset med allmän- och stämningsbelysning. 

− Vi har valt att arbeta med varmvita 
lysrör för att ge effektiv arbetsbelysning vid 
spegel och handfat samtidigt som ljuset är 
behagligt för ögat, säger Niklas Efraims-
son. 

Både han och Torbjörn Eliasson konstate-
rar att lysröret har ett oförtjänt dåligt rykte. 
Tvärtemot vad många tror är moderna 
lysrör i själva verket en ljuskälla med många 
fördelar. 

− Förutom att de nya lysrör som Vedum 
använder ger ett bra och flimmerfritt ljus är 
de också energisnåla och har en lång livs-
längd, säger Niklas Efraimsson. 

FeM TIPs FråN 
TOrbjörN
• Utgå från ljusets funktion.
• Planera belysningen redan från början.
• Skapa rum i rummet med ljus. 
• Tänk som en scenograf.
• Kom ihåg att ljus handlar om upplevelse. 
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succéN Med Tv-reKlaM FOrTsäTTer
effekterna av vedums satsning på tv-reklam har överträffat alla förväntningar. under hösten 
kommer därför den film som visades under �00� att köras på nytt i Tv� riks och Tv� Plus. 
Ta vara på vedums satsning genom att vara aktiv på den lokala marknaden – använd det 
kampanjmaterial som tas fram i samband med tv-reklamen för att öka försäljningen!

HÖSt
kaMPaNJ
kampanjpriser på hela sortimentet 

t.o.m 31 oktober




