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För Vedum innebar 2006 oerhört utmanande 
vårmånader. Vi gjorde stora insatser för att 
dels öka produktionskapaciteten på kök, 
dels introducera ett nytt badrumssortiment 
på marknaden. Hösten gick sedan åt för att 
stabilisera hela processen och jobba intensivt 
med utbildning i och marknadsföring av det 
nya sortimentet. 

Med ytterligare maskininvesteringar fram 
till sommaren 2007, totalt cirka 25 miljoner 
kronor i borrningsline och formatsåg, får vi 
mer flexibilitet i tillverkningen och möjlighet 
att utnyttja våra produktionsytor på ett ännu 
mer rationellt sätt. Det gör att vi kan växa i 
takt med våra kunder och tillgodose de behov 
som finns på marknaden. 

Under 2007 kommer vi att lägga ytterli-
gare fokus på produktutvecklingen för att 
utveckla våra sortiment inför 2008. Under 
året kommer också lanseringen av nyheterna 
i badrumssortiment, framförallt nya Basic, 
uppta mycket kraft i form av utbyte av alla 
utställningsmiljöer och fortsatta marknads-
föringssatsningar. 

En annan stor satsning för året är möbel-
mässan i Stockholm den 7-11 februari. Där 
ställer vi ut för att visa Vedums helhetser-
bjudande och våra nyheter inom kök, bad, 
tvättstuga och dressingroom. Jag hoppas vi 
ses där! 

Som summering på 2006 kan jag konsta-
tera att vi för tionde året i rad slagit nytt 
omsättningsrekord – vilket är fantastiskt kul! 
Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbe-
tare, kunder, leverantörer och övriga samar-
betspartners för de insatser ni gjort och för 
det förtroende ni visat oss!

Jag hoppas du haft en riktigt skön julhelg 
och att vi får möjlighet att fortsätta utveckla 
samarbetet tillsammans under 2007!

Magnus Efraimsson  
Vd Vedum Kök & Bad  AB

ledare
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Nu är det inne med tapeter igen, och de får 
gärna ha mycket färger och mönster. Efter 
år av målade väggar i neutrala färger är 
det brokiga, lekfulla och intensiva tillbaka. 
Tapettillverkarna andas morgonluft och tar 
ut svängarna. En trend är att blanda olika 
mönster och material i samma rum, en annan 
är tapeter med naturmotiv, något som känns 
igen från 1970-talet. Det finns också företag 
som låter kunderna designa sina egna tape-
ter, till exempel med bilder från det egna 
fotoalbumet.

Slow Food-rörelsen växer i Sverige. Idén 
härstammar från Italien och var från början 
en reaktion på att amerikanska snabbmats-
kedjor etablerade sig i landet. Nu har Slow 
Food vuxit till ett globalt fenomen med en 
genomtänkt filosofi kring värdena i att ta det 

lite lugnare i allmänhet och i synnerhet när 
det gäller att producera, tillaga och äta mat. 
Om inte annat är det ju en orsak att tillbringa 
mer tid i köket. Läs mer om svenska Slow 
Food på www.slowfood.se. 

Opera i köket
Arkitekten Jørn Utzons operahus i Sidney 
har snabbt blivit en formikon och en silhuett 
som många människor världen över känner 
igen. Nu har Utzon designat en kökslampa 
med tydliga referenser till den berömda 
byggnaden i Australien. Lampan heter 
förstås Opera. 

Ät från 
samuelssOns 
tallrik
För några år sedan blev Marcus Samu-
elsson utnämnd till New Yorks bästa 
kock. Har man inte möjlighetatt  åka 
till hans krog Aquavit på Manhattan 
eller se hans matlagningsprogram på 
Discovery Channel, ja, då finns en 
tredje möjlighet att komma i närkon-
takt med den svenske mästerkocken. 
För nu har Marcus Samuelsson tagit 
fram en egen servis – More of Scandi-
navia. Den består av ett bassortiment 
som kompletteras två gånger om året 
med nya kollektioner. Finns att köpa 
i Sverige.

smarta sÄtt att 
spara energi
Diskussionen om smarta hus har mest 
handlat om olika sätt att förenkla 
vardagen. Nu nämns det också allt 
oftare som ett sätt att spara energi. 
Genom ett system som till exempel 
stänger av elektroniska apparater 
när de inte används eller element 
som fjärrstyrs över Internet kan man 
få en optimal resursanvändning. I 
Göteborg pågår också ett försök 
med att driva hushållsmaskiner med 
fjärrvärme. Där provar man dessut-
om att lägga in värmeslingor under 
garageuppfarten för att slippa skotta 
snö. Snacka om smart sätt att spara 
energi …!

BOrta Bra men 
hemma BÄst
Vi kommer att fortsätta att lägga 
mer och mer pengar på våra hem, 
och mindre på till exempel resor. Det 
säger Nils Bohlin på Handelns Utred-
ningsinstitut till Göteborgs Posten. 
Orsaken är bland annat att vi lever 
i en orolig tid och då vill människor 
spendera sina pengar på konkreta 
saker som har ett bestående värde. 
Som vackra och praktiska kök och 
bad. 

Välkänd silhuett nu också som lampa. 
www.lightyears.dk

kycklingrullader med saltrulle och rostade rotfrukter. foto: Joel Wåreus.

nu ska Vi Äta långsamt

tapeten är tillbaka – och den får gärna vara mönstrad.

tapeter på tapeten
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Ola Lindberg skiner som en sol. Han har 
precis berättat om en nyhet i produktions-
processen och nu han ser mycket nöjd ut. 

− Jag tycker om att hitta lösningar som 
förbättra vår verksamhet, säger han, och jag 
tror att det är en anda som genomsyrar alla 
som arbetar här. Vi har en stark drivkraft 
att ständigt bli bättre på det vi gör. 

prOduktiOn på plats
I Vedums pay-off talas det om trygghet. Vd 
Magnus Efraimsson förklarar att det står 
för många olika saker. Som kund ska man 
exempelvis känna sig trygg med att Vedum 
ligger rätt när det gäller design och att servi-
cen man får alltid är på topp. 

− Men allt det bygger på att våra produk-
ter håller en hög kvalitet, och grunden till 
det är i sin tur att vi har en bra produktions-
process. När vi nu under några år har haft 
en kraftig volymökning ökar också kraven 
på produktionen, så det är något vi arbetar 
intensivt med, säger han. 

Rätta stället att börja leta efter den trygg-
het som Vedum levererar är alltså i fabri-
ken. Så fort man kliver innanför dörrarna 
får man en fingervisning om en viktig del av 
processen: här luktar gott av nysågat trä.

− Det är faktiskt en viktig faktor, säger 
Ola Lindberg. Vi tillverkar det mesta på 
plats och har därför kontroll på hela flödet. 
På det sättet kan vi garantera bra kvalitet 
från grunden. Gör vi rätt från början, blir 
det också rätt för våra kunder. 

Tanken är att följa produktionen av ett 
kök. Det är en hårt styrd process som börjar 
med det säljaren lägger in i affärssystemet 
och inte slutar förrän köket är på plats hos 
kunden. 

Det finns automatiserade rutiner, kontrol-
ler och dubbelkontroller för allt. När köket 
ska produceras. När det ska sättas ihop. 
När det ska lastas ut. Ja, ibland till och med 
vilket klockslag det ska levereras. Det är ett 
fascinerande skådespel att följa. 

− Vår produktion styrs av vad som är 
sålt, förklarar Ola Lindberg. Vi vet alltid 
vem som ska ha det vi tillverkar, och när det 
ska levereras. Därför är det så viktigt att vi 
håller en ständig kontakt med säljarna och 
har en logistik som fungerar perfekt. 

kunden i centrum
Lika viktigt som olika datoriserade system 
är förstås investeringar i maskiner. Det här 
är ett område som Vedum lägger ner både 
mycket tid och pengar på. Nyligen har man 
till exempel beslutat om en investering på 25 
miljoner kronor i en ny borrline och sågan-
läggning. 

Men det finns förstås något annat som är 
minst lika viktigt. 

− Utan vår personal skulle det inte hjälpa 
med investeringar i maskiner och datasys-
tem, säger Ola Lindberg. De är otroligt 
engagerade och intresserade av det de håller 
på med. Kulturen här genomsyras av att 
det är kunderna som står i centrum och att 
vi ska göra allt vi kan för att de ska vara 
nöjda. 

− Jag tror också att det är viktigt att 
vi är så starkt förankrade här i bygden, 
det skapar en särskild slags stolthet och 
ansvarskänsla. Folk trivs med att arbeta 
här, och trivs man så gör man ett bättre 
jobb. 

Under cirka ett år har kökskapaciteten i 
fabriken ökat från cirka 85 skåp i timmen 

Vedum är ett tryggt val. för att leva upp till det löftet har tillverkningen en nyckelroll.  
produktionschefen Ola lindberg brinner för att hela tiden utveckla och förbättrar proces-
sen i fabriken. Vi hängde med honom under ett arbetspass och såg ett kök bli till.

”Vår driVkraft Är 
stÄndig förBÄttring”

från råVara till fÄrdigt kök
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– Vi tillverkar det mesta på plats och har därför kontroll på 
hela flödet. på det sättet kan vi garantera bra kvalitet från 
grunden. gör vi rätt från början, blir det också rätt för våra 
kunder, säger Ola lindberg, Vedums produktionschef. 
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fakta 

vedums fabrik

Yta: �� 000 kvadratmeter.
antal köksskåp i veckan: ca �000 skåp.
antal badskåp i veckan: 1�00 skåp.
certifieringar: isO 9001 och 1�001.
förbrukning av skivor per vecka: 1�0 ton eller en yta 
som motsvarar åtta fotbollsplaner.
återbruk: av spånet från fabriken tillverkas 1000 ton 
briketter som motsvarar ��0 kubikmeter olja. 
av briketterna produceras � 000 000 kWh värme. 
hälften används i företaget, resten säljs som fjärrvärme 
i Vedum.

så här såg det ut i Vedums fabrik i början 
av 19�0-talet. då fanns det också bostad 

och biograf i samma byggnad.

till cirka 100 skåp i timmen och det ställer 
krav på organisation, utrustning och perso-
nal.  

− Vår filosofi är att ta en nivå i taget. När 
vi förändrar och rekryterar har vi som mål 
att låta gruppen sätta sig ordentligt innan 
vi tar nästa steg. På det sättet skapar vi en 
trygghet i organisationen, en trygghet som 
också våra kunder kan känna. 

sJu lager skYdd
Produktionsprocessen börjar förstås med 
råvaran. 

− Vi har ett fåtal utvalda leverantörer som 
vi litar på och har ett nära samarbete med. 
Det är en garanti för att vi får material med 
hög kvalitet. 

Stommar och luckor sågas till enligt de 
ordrar som lagts in i affärssystemet. Proces-
sen sker i flera steg för att precisionen ska bli 
perfekt. Luckorna går sedan till ytbehand-
lingen där de målas och lackas för att de ska 
få en tålig yta. Fyra lager färg på framsi-
dan, två på insidan. Kanterna får dessutom 
ett extra lager lack för att tåla vatten ännu 
bättre, det vill säga sju lager skydd totalt. 
Stora serier målas i en sprutautomat, medan 
mindre serier målas för hand. 

− Det är komplicerat att måla manuellt, 
men vi har duktigt folk som har varit här 
länge, säger Ola Lindberg. 

Till begreppet ”trygghet” hör förstås 
också omsorg om miljön. Vedum har valt 
att använda tvåkomponent, syrahärdad färg 
som gör luckorna slittåliga. Utsläppen renas 
till 98 procent i en katalysator. Det gör att 
Vedum gott och väl lever upp till myndighe-
ternas krav. 

− Det här är ett område som vi har stän-
dig koll på, säger Ola Lindberg. Vi gör stora 
investeringar i rening men tittar också hela 
tiden på alternativa färgsystem. Den dagen 
det kommer ett sådant som ger en lika bra 
slutprodukt kommer vi att överväga ett 
byte. 

ett steg i taget
Vi följer nu luckor och stommar ut till 
sammansättningen. Här ska också gång-
järn, handtag och lådbeslag komma på 
plats. Processen styrs av Vedums affärssys-
tem. Robotar lyfter och flyttar på stommar 
och fronter, men det finns också rutiner för 
manuell kontroll. För ett otränat öga är det 
svårt att hänga med i alla turer.

− Har vi inte gjort rätt från början så 
fungerar det inte när vi kommer hit, säger 
Ola Lindberg utan att se ett dugg orolig ut. 

− Nä, vi har faktiskt en väldigt låg felpro-
cent, förklarar han. Klart det händer att 
något går snett någon gång, men då har vi 
rutiner för att rätta till det också. 

Sista anhalten i processen är utlastningen. 
Där är det aktuellt med ett nytt palloptime-
ringssystem som talar om hur varje pall ska 
packas på bästa sätt. Det kommer att göra 
att lagringsytorna används mer effektivt 
och att transporterna minskar. Dessutom 
får kunderna med en innehållsförteckning 
så att de snabbt kan se vad varje pall inne-
håller. 

− Systemet är inte riktigt klart att börja 
använda ännu, men det är på gång. Det ska 
bli riktigt roligt att se hur vi kan använda 
det på bästa sätt, säger Ola Lindberg.  
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Vedums produktion är en hårt styrd process med automatiserade rutiner, kontroller och dubbel-
kontroller för allt. men viktigast är ändå den engagerade och ansvarsfulla personalen. människor 
trivs med att arbeta på Vedum och den låga personalomsättningen skapar trygghet.

hallå i luren   en samarBetspartner sVarar på frågOr

Hallå, berth Hannus på ingenjörsfirma evert 
Johansson ab, ni har samarbetat med vedum 
i över trettio år. varför trivs ni så bra tillsam-
mans? 

– Jag tror det beror på att vi förstår varan-

dra så bra, kanske för att vi har liknande före-

tagskulturer. Vedum är väldigt enkla att ha att 

göra med. De är öppna, tydliga och uttrycker 

sig så att det är lätt att förstå vad de vill. Bra 

samarbete bygger på bra kommunikation.  

vad är det ni levererar till vedum?
– Enkelt uttryckt kan man säga att det är 

hela lösningar för att ta hand om deras monte-

ring. Det är alltså inte enskilda maskiner, utan 

system som gör produktionen säker och, inte 

minst, rationell. Den ökade konkurrensen har 

gjort det viktigare än någonsin att arbeta ratio- 

nellt. Här har Vedum kommit långt, delvis 

med vår hjälp, och det är en stor trygghet för 

deras kunder. 

På vilka andra sätt bidrar ni till att ge vedums 
kunder ökad trygghet? 

– En viktig faktor är den geografiska närhe-

ten. Vi finns i Tibro som bara ligger några 

mil från Vedum och skulle det uppstå några 

problem kan vi vara på plats snabbt. En annan 

sak är just att vi känner varandra så väl. Det 

räcker att deras fabrikschef Ola Lindberg slår 

en signal till oss så förstår vi vad han är ute 

efter. Det gör att Vedum sparar tid och slip-

per all osäkerhet. I dag har man inte råd att 

chansa eller göra fel, det måste alltid bli rätt 

från början. 

Hur säkrar ni er egen produktion?
– På många olika sätt, förstås, men precis 

som Vedum arbetar vi mycket med att ha bra 

relationer med våra leverantörer. Vi vill ha de 

bästa komponenterna i våra maskiner, och 

vi vill veta att det går att lita på leverantören 

även om det uppstår problem. Därför jagar vi 

inte nya leverantörer hela tiden, utan håller 

fast vid de som är bra.  Det tjänar vi och alla 

våra kunder på i längden.  

Olas tips för en 
trYgg prOduktiOn
• Försök att hela tiden hitta sätt att förbättra         
processen. 
• Se till att göra rätt från början – då blir det 
rätt också i slutet. 
• Ha en engagerad, intresserad och ansvars-
tagande personal.
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möt Vedum på 
möBelmÄssan
Glöm inte bort att besöka Vedum på 
Stockholm Furniture Fair i Älvsjö 7-
11 februari. Då visar vi bland annat 
spännande kök med inspiration från 
Italien, nyheter för badrummet och 
vårt koncept för tvättstuga och dres-
singroom. 

mer persOnal i 
utstÄllningarna
Den ökade efterfrågan på Vedums 
produkter innebär också att trycket i 
utställningarna blir större. 

− För att kunna fortsätta att ge person- 

lig service och leva upp till kundernas 

förväntningar blir det fler anställda i 

utställningarna. I steg ett handlar det 

om ökad personalstyrka i Bromma och 

i Vedum, säger Anna-Karin Hurtig, 

affärsområdeschef utställningar. 

sÄlJare lÄr Om 
fÄrg
Människor vill använda färg i sina hem 
igen, något som också syns i Vedums 
sortiment. För att få en ökad förståelse 
för färg och kunna hjälpa kunderna 
utbildas därför Vedums säljare i färglä-
ra. Ansvarig för utbildningen är Moni-
ca Dare, framgångsrik formgivare och 
inredare som har arbetat mycket med 
färgfrågor.

mer kunskap  
ger ökad 
försÄlJning
Vedum intensifierar arbetet med att ge 

sina återförsäljare en gedigen produkt-

kunskap. Under hösten har cirka 150 

personer fått utbildning i Vedums regi. 

– Konsumenten kan skaffa massor av 

information på egen hand i dag, därför 

måste vi tillföra mer kunskap i sälj- 

situationen. Syftet med våra utbild-

ningar är att det ska bli både enklare 

och roligare att sälja Vedums produk-

ter, säger Marianne Färlin, affärsom-

rådeschef för återförsäljare bad.  

Under hösten har Vedum arbetat intensivt 
med att utveckla och förnya badrumssorti-
mentet. Den största nyheten är att Basic får 
en genomgripande ansiktslyftning. Serien 
kompletteras bland annat med nya material, 
en kommod med lådor och porslinstvätt-

ställ. En annan nyhet är att valnötsstommar 
kommer till Prio, Morning och F3. Dessut-
om utökas serien Sanity med trendigt svart 
högblankt. Alla nyheter finns för leverans 
från och med februari 2007. 

nYtt i Badrummet

Vedum presenterar många nyheter för badrummet i vår. en är att sanity nu också finns i en svart högblank variant.

marknadsföring 
gaV effekt
Den massiva satsning på marknadsföring 
som Vedum gjorde under hösten 2006 har 
gett önskad effekt. 

− Vi har nått både ökad varumärkeskän-
nedom och ökad försäljning, säger Vedums 
vd Magnus Efraimsson. Vi märker också av 
en betydligt ökad trafik på vår webbsida, 
vilket är ett positivt tecken. 

Magnus Efraimsson framhåller att det är 
helheten i insatserna som gett resultat. 

− TV-reklam tillsammans med katalog, 
annonser, butiksmaterial och kampanjer-
bjudanden är en bra mix som vi kommer att 
fortsätta att satsa på under 2007. 

succé för 
kökskatalOg
Sortimentet i Vedums kökskatalog hösten 
2006 har väckt stor uppmärksamhet i media. 
Inte minst är det köken där Vedum blandar 
olika material, provar djärva färgkontraster 
och arbetar med integrerade lösningar som 
fått många att höja på ögonbrynen. 

− Inspirationen till de här köken kommer 
i första hand från Italien och det är mycket 
roligt att de går hem också i Skandinavien. 
Personligen gillar jag den livfulla, person-
liga och moderna känslan som köken ger, 
säger Vedums vd Magnus Efraimsson.
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”rÄtt från mig”
Vedums ökade försäljning innebär ett 
ökat fokus på kvalitetsarbetet. Ett mål 
är att sänka kvalitetsbristerna med tio 
procent per år. 

– När man har mycket att göra och 
tempot är högt är det ännu viktigare 
än annars att hålla sig till rutiner, säger 
kvalitetsutvecklare Svante Eriksson. 
Lägger vi ner ordentligt med tid på att 
utveckla vår process, tjänar vi både i 
tid och i kvalitet. Jag brukar säga att 
kvalitet är gratis, det är brist på kvali-
tet som kostar pengar!

En vägledande princip i Vedums kvali-
tets-arbete är mottot: ”Rätt från mig”. 
Svante Eriksson förklarar: 

– Det handlar helt enkelt om att 
varje medarbetare förstår sitt ansvar 
att göra de egna arbetsuppgifterna 
rätt, och att säga ifrån om något blir 
fel. Det är som med trafikljus. Man kör 
när det är grönt och stannar när det är 
rött. Slarvar man med den regeln får 
det konsekvenser. 

Kristian Randow, tidigare affärsområdes-
chef för byggprojekt, är från och med första 
januari 2007 ny kvalitetschef på Vedum. 
Han ersätter Svante Eriksson som går i 
pension senare under våren.  

− Det är en spännande utmaning att 
arbeta med företagets alla processer, säger 
Kristian Randow. 

Ny chef för byggprojekt efter honom är 

BYggprOJekt 
ökar 
Vedums försäljning på byggprojekt ökade 
med drygt 30 procent under 2006 jämfört 
med året innan. Konkret betyder det bland 
annat 25 000 fler skåp. 

− Det är många faktorer som ligger 
bakom den kraftiga ökningen, säger Anna-
Karin Edwardson, affärsområdeschef för 
byggprojekt. Vi har bra produkter, ett 
starkt varumärke och kapacitet att växa 
med våra kunder. 

Hon fortsätter: 
− Men det viktigaste är ändå att vår 

personal har gjort ett otroligt bra jobb. 
Trots att arbetsbelastningen varit hög har 
de fortsatt att ge bra service till våra kunder 
och på det sättet stärkt förtroendet för 
Vedum ytterligare. 

årets Vedum-
leVerantör �00�
Priset årets Vedum-leverantör instifta-
des 2006 och tilldelas den leverantör som 
sammantaget skött sina åtaganden gentemot 
Vedum på bästa sätt under året. 

Till årets Vedum-leverantör har Rolf 
Thuresson Trading AB utsetts med moti-
veringen: ”Leverantören har under året 
utmärkt sig genom säkra leveranser i rätt 
tid och till rätt kvalité, samt genom ett stort 
personligt engagemang. Den stora produkt-
kännedomen samt förståelsen för kundens 
behov och förväntningar har ytterligare 
bidragit till utmärkelsen”.

Onsala Villan 
VÄlJer Vedum
Vedum samarbetar sedan hösten med Onsa-
la Villan Hus AB. Företaget har valt Vedum 
som leverantör av både kök och badrum. 
Inledningsvis är det 60 villor i Göteborg som 
är aktuella. 

nYheter inOm it
Vedum fortsätter att utveckla streckkods-
systemet i produktionen. Under våren ska 
systemet i drift också i maskinverkstad och 
måleri. 

− Det gör bland annat att vi har lättare 
att planera och kontrollera verksamheten, 
säger Vedums IT-chef Mikael Gillberg. 

Andra aktuella förändringar inom IT är 
nytt bokningssystem för köksordrar, nytt 
ledningssystem och nytt säljstödssystem för 
utställningarna. 

Anna-Karin Edwardson som tidigare 
var säljare på avdelningen. Hon har varit 
på Vedum sedan 1998 och tycker att det är 
ett bra tillfälle att ta ett helhetsansvar för 
byggsidan. 

− Det händer mycket intressant i bran-
schen och jag ser fram emot att vara med 
och driva de förändringar som är på gång, 
säger hon.  inköpschef anders persson med vinnaren rolf thuresson.

medarBetare i nYa rOller

anna-karin edwardson är ny affärsområdeschef för byggprojekt och kristian randow är ny kvalitetschef på Vedum. 
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För Niklas Efraimsson, chef för produkt-
utveckling på Vedum, är det något av ett 
dilemma att Vedums sortiment innehål-
ler så många dolda fördelar. Det är förstås 
en styrka, men av naturliga skäl kan dessa 
fördelar vara svåra att upptäcka om man inte 
är väl insatt i sortimentet. 

− Smarta detaljer som gör vardagen mer 
praktisk är en viktig del av vår produkt-
utveckling. Självklart vill vi då också att 
människor ska känna till dessa. Ett sätt att 
öka kunskapen är den tillbehörskatalog 
som vi nu tagit fram, säger han.

Två nyheter som Niklas Efraimsson vill 
lyfta fram är en hörnkarusell, som man 
först svänger ut och sedan drar ut, och ett 
så kallat Magic Corner.

− Båda produkterna gör att man kan 
utnyttja hörnskåp på ett mycket bättre sätt. 
Med Magic Corner får man ut allting utan-
för skåpet och har en total överblick över 

det man lagrar. Jag tycker att det är en otro-
ligt bra produkt!

On/Off för Barn
Ett annat praktiskt tillbehör är barnspärrar 
med en on/off-funktion. Det innebär att spär-
ren enkelt kan aktiveras och inaktiveras. 

− Det kan till exempel vara människor 
som har barnbarn. Då vill man kanske inte 
ha spärr på sina lådor jämnt, utan man 
sätter bara på den när barnbarnen kommer 
på besök.

En annan nyhet är armaturer med så 
kallad LED-belysning. Den drar mycket lite 
energi, har en extremt lång brinntid (cirka 
100 000 timmar eller tio år) och alstrar inte 
värme på det sätt som till exempel halogen-
lampor gör. 

− Vi har också en LED-armatur med 
inbyggd sensor. Den känner av när det blir 

mycket av det bästa i Vedums kök syns inte på bild eller vid ett snabbt ögonkast. det kan 
till exempel vara praktiska lösningar som hörnkaruseller, pushöppningar eller barnspärrar 
som man måste känna till för att upptäcka. nu finns alla tillbehören samlade i en katalog 
på Vedums hemsida.

praktiska tillBehör i köket
Vedum tipsar

Vedums sortiment har många dolda fördelar. ett exempel är produkter 
som gör hörnskåp mer praktiska. nu finns alla tillbehör samlade i en 
katalog på www.vedum.se.
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luckor med pushöppning är ytterligare ett steg i att utveckla ett modernt 
och stilrent formspråk med lösningar utan handtag.

marknadsförare
Jenny Andersson

arBetsuppgifter
Jag jobbar med Vedums marknadsföring. 
Allt från planering och fotografering av nya 
miljöbilder till trycksaksproduktion. 

gillar med JOBBet
Att det är kreativt och omväxlande. Att vi 
har en härlig stämning och att Vedum är ett 
innovativt företag med fina produkter.

år på Vedum
6 år.

persOnliga egenskaper
Jag är kreativ och nytänkande. 

BOr
I Skara.

familJ
Man och två döttrar på 11 och 13 år. 

fritid
Alla tjejer i familjen rider, så det tillbringas 
en hel del tid i stallet. 

kOntakt
Tel. 0512-576 17
jenny.andersson@vedum.se

kalendarium
Möbelmässan 7-11 februari.
Badkatalog 2007 v 7.
Kökskampanj 3 februari-31 mars. 
Badkampanj 1 maj - 15 juni.
Riksannonsering pågår under hela våren. 

Vedum 
magasin

Vår �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 �, ��0 10 Vedum
telefon: 0�1�-��� 00
telefax: 0�1�-��� �0
info@vedum.se
www.vedum.se

persOnal i fOkus

mörkt så att lampan tänds automatiskt. Det 
är praktiskt, inte minst för barnfamiljer. 

− När vi pratar elektricitet skulle jag 
också vilja lyfta fram eluttaget Desk-Power 
som monteras på en bänkskiva på till exem-
pel en köksö. Det är ett enkelt sätt att få fler 
uttag i köket.

En nyhet som har mer med design att 
göra är att Vedums luckor nu får pushöpp-
ning. Det är ytterligare ett steg i att utveckla 
ett modernt och stilrent formspråk med 
lösningar utan handtag.

Andra detaljer som kan vara ett lyft för 
köket är sådant som inredning i lådor, till 
exempel tvärindelning för att porslin inte 
ska skramla och täcksidor som gör att man 
kan stapla saker på höjden.

− Det finns förstås massor av andra saker 
att prata om, men en sak som inte många 
känner till är att de flesta av våra bänkskåp 
är förberedda för skärbrädor. Så man kan 
alltså välja till en skärbräda även efter att 
köket är på plats. 
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dOftar det nYBakade Bullar? 
då är du nära vår monter c0�:�1. �-11 februari finns vi på möbelmässan. mingla 
med oss den � februari eller beställ biljetter, se separat inbjudan. Välkommen att 
se våra nyheter för kök, badrum, tvättstuga och dressingroom. www.vedum.se.


