Försäkringskassan, Malmö
Vi besöker det nya kontoret som inspirerar

Grey Matters
En hjärnforskare och en designer berättar

Akustik
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Råd & tips
För bättre akustik på kontor

Vinter/VÅR 2017

Padeltennis
kräver smarta akustiklösningar

en inspirationstidning från Akustikmiljö Och götessons till alla som arbetar med vackra och funktionella miljöer

HONEY

Ljudabsorberande väggpaneler
NYHET EXPRESS
Välj mellan Raw Edition med synlig ljudabsorbent
eller med fem stycken tyger laminerat
på absorbentens framsida. Leverans inom
10 arbetsdagar. NIVÅ och EFFEKT är
också tillgängliga för expressleverans.
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18
På sidan 18 pratar vi med
föfattarna till boken Neurodesign,
skriven av Läkaren Katarina
Gospic och inredningsdesignern
Isabelle Sjövall. Hur påverkas vi
av ljud?

22
Idag byggs det hallar för
padeltennis som aldrig förr. På
sidan 22 kan du läsa mer om
sporten samt om vilka utmaningar
och lösningar det finns inom
akustikområdet.

På sidan 5 gör vi en
rundvandring på Försäkringskassans nya kontor i Malmö. Lisa
Morän på Nyquist&Morän
Arkitekter berättar om projektet
och dess utmaningar.

nders Olsson heter jag och är sedan
hösten 2016 ny VD på Götessons och
Akustikmiljö. För er som inte träffat
mig kan jag berätta att jag har en bakgrund
inom bland annat inredningsbranschen från
min roll som VD för Martela Sverige och Norge
under sju år. I min nya roll kommer jag att satsa på att ytterligare stödja medarbetarna inom
design och utveckling. Vi vill komma närmare
dig som kund och fortsätta att överraska med
spännande nyheter som förvandlar ett ordinärt
kontor till en kreativ mötesplats!
Som nordbor har vi en lång designtradition
att vara stolta över. Framstående designers
har försett oss med form som tilltalar ögat
och funktioner som är smarta och praktiska
för det moderna arbetslivet. Akustik har med
tiden blivit ytterligare en viktig pusselbit inom
funktionell design – det är en dimension av
rummet som tidigare stått i skymundan.
I detta nummer av Akustik lyfter vi fram flera
slående exempel på hur man skapar en bra
ljudmiljö. Vi inleder med ett reportage från
Försäkringskassan som via stora ljudabsorberande tavlor med olika teman väver samman
en berättelse om platsen. Själv tycker jag
också att artikeln om mötet mellan hjärnforskning och inredningsdesign är väldigt tänkvärd
och inspirerande.
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Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö och Götessons
i samarbete med Spiro kommunikation.
ansvarig utgivare Johan Götesson, creative director
redaktör och ad Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 25, 411 16 Göteborg, spiro.se
skribenter Mathias Bergeld, Sofia Eriksson, Anders Wennerström
fotografer Anders Sällström (omslag), Tommy Hvitfeldt
tryckeri Vindspelet Grafiska. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC,

PEFC, EU Eco-label & Svanen.

Anders
Olsson
Vd, Götessons och
Akustikmiljö

MEDARBETARE I Detta nummer

Tommy Hvitfeldt är fotograf som ständigt jagar det
perfekta ljuset. 20 år i yrket till stor del inom kundtidningsbranschen med många spännande objekt och personer
framför kameran. Utgår från småländska Bankeryd där även
en del uppdrag görs i egen fotostudio. Plåtar gärna interiör,
arkitektur samt panoramabilder som byggs samman till
virtuella rundturer.

kontakt akustikmiljo.se, info@akustikmiljo.se, 0346-714 850

gotessons.se, info@gotessons.se, 0321 687 700
Citera oss gärna, men ange källan. För ej beställt insänt material ansvaras ej.
Götessons och Akustikmiljö finns på pCon planner.

Mathias Bergelds frilansande startade med bildjournalistik
i dagstidningsbranschen. Han bor i Örby i de södra delarna
av Västergötland. Numer varvar han fotograferandet med
att skriva artiklar och att studera arabiska på Göteborgs
Universitet.

04 Nyheter
I korthet

Aktivitetsbaserat på Telia, Sthlm

Vem vinner bästa ljudet på Matro.nu?

Under 2016 flyttade Telia sitt huvudkontor efter 57 år i Farsta. Fler än 3000

På matro.nu hittar du restauranger med bra ljudmiljö. En sajt för restauranggäster

medarbetare fick nya arbetsplatser i Solna (Arenastaden). Akustikmiljö fick äran

som uppskattar matro, låg musik eller ingen musik alls, bra ljuddämpning, mjuka ytor

att leverera LOD till det aktivitetsbaserade kontoret. Principen om att inte ha fasta

och tysta maskiner. Där kan man också ge tips på restauranger med bra ljudmiljö

arbetsplaser i en miljö med öppna ytor ställer stora krav på akustiken. Vanligtvis

och skön atmosfär. Matro kom till när grundarna av sajten letade efter restauranger

består en lösning av en mix av åtgärder, bland annat i form av ljudabsorbenter. LOD

där man kan äta gott, prata och höra vad andra säger. Det handlar självklart om

akustikstavar är en attraktiv lösning när man eftersöker en indelning som inte bryter

akustik, slammer från kök, kaffekvarnar, möblemang men också hur villig restau-

mot idén om det öppna kontorslandskapet.

rangen är att sänka musiken om man ber snällt.

LOD från Akustikmiljö passar bra som en ljuddämpande avdelare och arbetar med
begreppsparen stängd–öppen för ökad transparens.

Även restauranger med mycket hårda ytor kan ha en bra ljudmiljö. Mycket handlar
om tysta maskiner och en smart mix av ljudabsorbenter.

Vackert tak på Restaurang Kød, Cph

Hörseltestaren.se

Restaurang Kød (kött) är ett rustikt ställe på Admiralgade 25 i Köpenhamn.

Hörseltestaren är ett tal-i-brus-test framtaget av Hörselskadades Riksförbund

I samband med en renovering ville man förbättra akustiken samtidigt som inred-

(HRF) i samarbete med Forskningsinstitutet Hörselbron. Det är ett vetenskapligt

ningsdesignen, en blandning av modernt och ursprungligt, skulle behållas. Det gamla

validerat test baserat på forskning från Karolinska Institutet. Metoden är beprövad

taket som hade tjänat ut ersattes med ett nytillverkat i samma stil med ett rutnät av

och har länge använts inom hörselvården både i Sverige och internationellt. Hörsel-

takplafonder. För att förbättra ljudmiljön ombads Akustikmiljö leverera ljudabsor-

testet tar bara några minuter och ger dig en indikation på hur du hör – normalt eller

benter till plafondbärverket. Absorbenterna tillverkades av Akustikmiljös eget unika

sämre än normalt. Rent praktiskt använder du en dator eller telefon med hörlurar

kärnmaterial av EcoSUND som passar bra i känsliga miljöer. Materialet avger inga

och får ange ålder och kön samt om du idag upplever några problem att uppfatta tal

gaser från bindemedel och släpper inte ifrån sig fibrer samt är helt fukttåligt, något

i stökiga ljudmiljöer. Därefter kommer en serie ord som blir allt svårare att uppfatta

som passar bra i restaurangmiljö.

då brusvolymen i bakgrunden successivt trappas upp.

Kød, en restaurang för dig som är köttälskare.

Med hörseltestaren får du en snabb indikation om hur det står till och om du behöver undersöka din hörsel ytterligare. Sätt på dig hörlurarna och gör testet.

IDENTITET 05

Försäkringskassan Malmö

Jakten på
perfekt ljud i
Ubåtshallen
text

Sofia Eriksson foto Tommy Hvitfeldt

Kan en gigantisk ubåtshall bli behagliga kontorsytor för 700
personer? Med industrikänslan kvar, men ändå med en ljudmiljö
som fungerar? I Kockums gamla lokaler i Västra hamnen i Malmö
har arkitektbyrån Nyquist&Morän lyckats med just det, bland annat
med enorma printar från Akustikmiljö.
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PRINT från Akustikmiljö användes också för
att signalera rummens funktion.

K

lockan slår elva och
något märkligt sker. Ut på
loftgångarna som vetter mot
atriet mitt i byggnaden strömmar medarbetare och börjar göra pausgymnastik i grupper. Lättgympa på plan tre,
och strax ovanför yoga. Atriet löper
från golv till tak i fem våningar och
det borde eka och larma mellan tegel
och betong, särskilt när gympamusiken går i gång. Men det gör det inte. I
Försäkringskassans nya kontor i gamla
Ubåtshallen i Malmö har nämligen
stor vikt och kreativitet lagts vid att
skapa en så bra ljudmiljö som möjligt,
trots att förutsättningarna från början
var långt ifrån de bästa. Arkitekt Lisa

Morän minns första gången hon klev
in i lokalerna när byggnaden fortfarande var ett byggymnasium.
– Det var fruktansvärt, det gick
knappt att vara här. Jag tycker synd
om de stackars gymnasieeleverna som
tvingades vistas där. Det måste ha
varit oerhört tröttande, säger hon.
I Ubåtshallen har Försäkringskassan slagit samman flera lokalkontor
till ett gemensamt med ungefär 700
medarbetare. Numera är det aktivitetsbaserat och clean desk som gäller, det
vill säga att alla har egna skåp med
sina saker och varje dag kan sätta sig
precis var de vill. Plats och miljö väljer

Ljudet har varit en
av de största
utmaningarna i
Ubåtshallen.
Lisa Morän
Nyquist&Morän

medarbetarna utifrån vad de ska göra
för dagen. Kanske vill man sitta ostört
och tyst i en omslutande hängstol i
parkinspirerad vardagsrumsmiljö.
Eller vid skrivbord på översta planet
med vidunderlig utsikt över Öresund.
Eller i sköna soffor för ett informellt
möte med kolleger. Eller där vi börjar
besöket i dag, i foajén, där man i
stål- och betonginspirerad industrimiljö till exempel kan njuta av vackra
ljudabsorberande printar. Flera nästan
tre meter höga reportagefoton som
tagits av Sydsvenska Dagbladet under
varvets glansdagar, där människorna
tycks försvinnande små vid sidan av de
gigantiska av propellrarna.
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I den fd ubåtshallen där Försäkringskassan numera huserar, behövde
ljudet åtgårdas. Lokalerna med mycket betong, stålkonstruktioner,
öppna ytor och högt i tak, medförde en mycket komplicerad ljudmiljö.
Med många och stora printar från Akustikmiljö samt lamellgardiner
har lugn och arbetsro skapats.

Byggnaden, som är ett landmärke
i Västra hamnen, går alltså fortfarande under namnet Ubåtshallen. För
det var vad den var från början, på
60-talet, då den byggdes som en del av
Kockums varvsverksamhet. I och med
fartygens nya dimensioner krävdes
större lokaler för monterandet av
diesel- och turbinmotorer. På 80-talet
anpassades byggnaden för färdigställandet av svenska marinens ubåtar.
2001 byggdes den om för utbildningsverksamhet, och sedan dess har bland
annat Malmö högskola, Folkuniversitetet och ett byggymnasium huserat här.
Med tiden blev lokalerna skolslitna och
nedgångna, provisoriskt anpassade,

ombyggda och tillbyggda. En utmaning som Nyquist&Morän tog sig an
med förtjusning när Försäkringskassan
bestämde sig för att flytta dit.
Men uppdraget kom med en mycket
tajt tidplan.
– Inflyttningsdatum var redan
bestämt till maj 2016, vilket innebar
bara drygt ett år från spikad byggplan
till inflyttning. Det tog ett tag att få
grepp om huset – det är drygt 100
meter långt och Försäkringskassan
skulle sitta på ungefär 12 500 kvadrat.
Utmaningen var hela tiden tidspressen
och att försöka hålla fast vid en vision
samtidigt som problem hela tiden dök

upp som behövde lösas omgående. Att
hålla en röd tråd, säger Lisa Morän.

Alla som kommer på
besök har hört talas
om de jättestora
ljudabsorbenterna.
Rikard Milleved
Försäkringskassan

Allt blåstes ur. Det enda som stod kvar
var ytterväggar, bjälklag, stålpelare
och toalettgrupper. Instruktionerna
var att behålla karaktären av industrifastighet och i den skapa en
funktionell aktivitetsbaserad miljö.
Dessutom fick interiören inte bli för
hård utan innehålla mjukare värden
med grönska och naturmaterial. Samtidigt skulle en fungerande ljud- och
ljusmiljö mejslas fram.
– Så det har varit en utmaning och
en balansgång, helt klart, konstaterar
Lisa Morän.
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Hon sticker inte under stol med
att ljudet varit en av de allra största
utmaningarna.
Huset har synliga installationer
som skulle behållas, så det har inte
gått att lägga ljuddämpande undertak
överallt. I stället sitter industriabsorbenter uppe där det går.
– Vi har jagat kvadratmeter, säger
Lisa Morän. Akustikern fick olika
CAD-modeller av oss med förslag. Men
på frågan om ytorna räckte sa han
oftast nej, och vi fick göra om.
En bit in i processen kände
Nyquist&Morän att det var dags att
hitta nya kreativa lösningar för att få
till ljudbilden i huset.

– När vi inte kunde lösa ljudet med
hjälp av taket, började vi titta på de
jättestora väggytor som finns på varje
våningsplan. Men vi kunde ju inte
gärna sätta upp trista beige plattor.
Huset kräver lite rejäla tag, säger Lisa
Morän.
Via Google hittade de Akustikmiljö.
Och det är därför det på varje våningsplan numera sitter ljudabsorberande
printar i olika utförande. Och lamellgardiner lite här och var. Vi beger
oss ut på en guidad tur i huset för att
undersöka ljudmiljöerna med hjälp av
Rikard Milleved och Anders Holmström som jobbar på Försäkringskassans Kontorsservice och troligen är de

Vi behöver kanske
sätta upp fler
ljudabsorbenter
eller lamellgardiner
i matsalen.
Lisa Morän
Nyquist&Morän

som känner huset allra bäst. Rikard
har dessutom hand om alla de studiebesök som kommer till Ubåtshallen.
Den första frågan han brukar få är:
”Var hänger de jättestora ljudabsorbenterna?”
– Dem har de hört talas om och vill
titta närmare på, säger han, och lotsar
oss upp även till tredje våningen. Där
är totalt sex stycken 2,70 meter höga
och upp till nio meter långa printar
uppsatta på väggarna ut mot atriet,
där de effektivt fångar upp ljud som
färdas uppåt.
– Akustikmiljö fick göra en specialare.
Trycka duken och rulla ut den på plats
på kapade skivor. Det hade inte gått att
hantera annars, berättar Lisa Morän.
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Printarna finns på alla våningsplan och följer olika teman.
Batterier vid laddningsstationerna, mat i matsalen – och
så förstås bilder från Ubåtshallens historia. De gigantiska
ubåtsbilderna i en av korridorerna har blivit besöksmagneter.
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Varje våning har ett tema. Markplan
är Torget, andra är Parken, tredje
Bryggan, fjärde Biblioteket och femte
våningen Loftet. Namnen valdes i en
tävling bland medarbetarna. Temat
går igen i inredning och namn på till
exempel mötesrummen. Dessutom är
varje våning indelad i färgzoner för att
bryta upp skalan. Varje plan är uppdelat i fyra kvadranter med varsin kärna
som är klädd i färgade skivor. Det gör
det lättare att orientera sig.
– Det gör det enkelt för oss på
Kontorsservice att hitta. Jag kan få ett
samtal från någon som säger att de
sitter ”i Parken på grön”, och då vet jag
precis vart jag ska gå, säger Rikard.
Att inreda just aktivitetsbaserat ger
alltid lite annorlunda förutsättningar
just för ljudet, och några allmängiltiga
lösningar som går att kopiera från
projekt till projekt finns inte riktigt,
menar Lisa Morän.
– För många är aktivitetsbaserat att
slå ut väggar, sätta ihop skrivbord och

ordna några tysta rum. Men så enkelt
är det inte. Först måste man kolla
vilka aktiviteter som just den arbetsplatsen utför. Det kanske är så att de
bara ska ha cellkontor. Det är lätt att
kalla något aktivitetsbaserat och göra
det lite annorlunda mot tidigare och
slänga in några Saccosäckar, men det
fungerar verkligen inte överallt.
Försäkringskassans verksamhet är
spretig ur det hänseendet, här finns
alla sorters arbetssätt. Från enskilda
samtal med besökare utifrån och
fokuserat handläggningsarbete som
kräver lugn och ro, till stora möten
och projektgrupper. Dessutom ägnar
sig vissa avdelningar åt ärenden med
stora sekretesskrav. Men oavsett aktivitet har ljudbilden blivit bra i de nya
lokalerna, tycker Rikard. Lisa Morän
är övertygad om att det – utöver den
mängd smarta ljudabsorberande detaljerna i inredningen – beror på en bra
process och en tydlig kravställning.

Andra kontor vill
gärna lösa problem
i ljudmiljön med
inspiration från
oss.
Rikard Milleved
Försäkringskassan

– Försäkringskassan bad uttryckligen om att både akustiker och ljusdesigner skulle kopplas in i processen
så att det skulle bli rätt från början.
Vi gjorde alla beräkningar innan, och
akustikern har gjort skarpa ljudtester
innan inflyttning för att det skulle bli
som tänkt.
Rikard Milleved som rör sig överallt i
lokalerna varje dag håller med.
– Det enda vi behöver åtgärda ytterligare nu är lunchmatsalen, säger han.
Vi tar hissen ned till markplan igen
lagom till att lunchrushen börjat.
Centralt placerat ligger medarbetarnas
lunchmatsal, som består av ett öppet
lunchrum med 150 sittplatser samt ett
stort, välinrett tillagningskök där alla
kan värma måltider i mikrougnar och
förvara sin mat i kylar och frysar. Här
är fullt med folk nu, och det är också
här som ljudvolymen kan bli besvärande. Stolar som dras ut mot hårda
golv, klirr och pling från köket, disk-
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Husets historia berättas tydligt med PRINT från Akustikmiljö.

skrammel och samtal i en öppen lokal
med högt i tak och stora glaspartier ut
mot gatan är bekymmersamt. Förutom
det uppenbara, filttassar på alla
möbler, har man också satt upp flera
ljudabsorberande printar med vackra
bildbanksmotiv på mat och måltider.
– Vi kan komma att behöva sätta
upp fler, vi har väggytor för det. Men
samtidigt får det inte bli för gyttrigt
här så jag är inte säker på om de i
så fall ska vara med motiv. Kanske
lamellgardiner i stället, funderar Lisa.
Rikard har också noterat att det här
med att övergå till aktivitetsbaserat
arbetssätt i öppnare lokaler, det kräver
en omställning hos människor.
– Alla har nog inte insett att man
måste sänka rösten lite grann och
tänka på hur högt man pratar när man
inte längre sitter på ett enskilt rum
med stängd dörr.
Men å andra sidan kan man ju i en
aktivitetsbaserad kontorsmiljö välja

att sätta sig någon annanstans, men
det fungerar ju inte på lunchen.
Ubåtshallen nominerades nyligen till
Lokalnytts tävling Sveriges snyggaste
kontor 2016. Och har blivit inspiration
för andra, berättar Rikard, något som
inneburit helt nya uppdrag för honom.
– Jag är med som en slags konsult
för våra övriga kontor och andra
myndigheter som står inför att bygga
om till aktivitetsbaserat. De vill gärna
lösa problem som kan uppstå när man
bygger om till aktivitetsbaserat, till
exempel ljudmiljön, med inspiration
av oss, och då kan jag bidra med erfarenheter från Ubåtshallen. n

Fakta
Nyquist&Morän
Nyquist&Morän Arkitekter AB startades
våren 2013 av Eva Nyquist och Lisa Morän.
Tillsammans har de samlat ihop en mängd
erfarenheter av allt ifrån skiss till färdig
projektering. De har ett tätt samarbete med
ett flertal stora fastighetsägare och större
företag och är ofta involverade i uppdrag från
första skiss till inflyttning.
Lisa Morän är arkitekt SAR/MSA och har
tidigare arbetat på bland annat Horisont och
IKEA.
Eva Nyquist är arkitekt SAR/MSA och har
tidigare arbetat på bland annat Horisont och
SKAPA.

MEET UP AT WORK
NYCKELN TILL FRISKARE MEDARBETARE
HALF A HUT – ett perfekt ljudabsorberande litet hus som kan användas
i flera syften, som en individuell arbetsplats, ett litet mötesrum eller en
avkopplingsyta tillsammans med The Hut Sofa. Half a Hut är som namnet
antyder – hälften så stort som det populära huset The Hut och är det senaste
tillskottet till The Hut Collection designat av Workspace och förverkligad och
tillverkad av Götessons. Vill du veta mer om ”The Hut Collection” titta in på
nya gotessons.se

FROM WORKPLACE
TO CREATIVE SPACE™
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Läs mer på
gotessons.
se/
pr int
Viktoria Hallenius är en av konstnärerna i serien. Efter en kontroll
av det färdiga resultatet beställer Viktoria åtta stycken tavlor till sin
egen ateljé på Mallorca.

Nordic Art Signature Series
I samarbete med Götessons lanserar Akustikmiljö nu sex konstnärer som är utvalda att
ingå i Nordic Art Signature Series. Verken kommer i en begränsad och numrerad upplaga
för ökad exklusivitet och levereras tryckta och inramade på ljudabsorberande tavlor från
Götessons eller Akustikmiljö. Format är beroende på konstverkets utformning.

KOLORIST
Viktoria Hallenius

KonstFOTOGRAF
Anders Sällström

COLLAGE I OLJA
Jeanette von Kustos

En ung samtida göteborgskolorist! Viktorias konst

Anders Sällström, född 1968, är uppväxt i Halmstad

Jeanette von Kustos är en konstnär född i Göteborg

uppkommer ur skönhetens starka attraktionskraft,

och är en etablerad reklam- och konstfotograf.

som tillbringar långa perioder i Provence och på

jordens och naturens skönhet. Viktoria målar i akryl

Sällström är självlärd och har via nyhetsfoto och

Mallorca. Jeanette målar i akryl/olja abstrakta motiv

och olja.

reklamfoto gått till fotokonst.

med framträdande ansikten, ögon och kroppar.

Fotorealistisk akvarell
Calle Posse

En marin mästare
Niklas Amundson

FIGURATIVt med kontraster
Gökhan Tanatar

En akvarellmästare med båda fötterna i Borås.

Niklas var den officiella konstnären vid jungfrufär-

Gökhan är en hängiven målare av figurativ konst.

Calles akvarellteknik baserar sig främst på torrt–

den med Ostindiefararen Götheborg under dess

Stilen är unik och distinkt vilket gör hans konst

på–torrt eller torrt–på–vått för att få bättre kontroll

segling från Sverige till Kina. Hans kärlek till havet

enkelt identifierbar. Allt överflödigt städas bort och

på detaljerna.

speglar sig i det måleri han brinner för.

färger skruvas upp.

14 NYÖPPNAT
M8 Group, Malmö

På showroomet visas bland annat sittmöbeln HANG

ON från Götessons samt väggabsorbenten NIVÅ Raw

Edition med synligt kärnmaterial i grått utförande och
den ljudabsorberande världskartan TELL-US med sin
karakteristiska 3D-effekt.
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På bilden ser vi LOD akustiska lamellstavar som avdelar rum med bibehållen transparens. I förgrunden syns den
ergonomiska sittmöbeln OFFICE BALLZ och till vänster SMS-BOX som fått namnet av funktionerna sit, meet,
store – allt från Akustikmiljö och Götessons.

Nytt showroom i Malmö
visar upp det bästa av åtta
foto

Tommy Hvitfeldt

Åtta varumärken har slagit sig samman kring en gemensam utställning i Svarta

Utställningen är inte bara en utställning utan också en mötes- och arbetsplats där

Huset i Malmö – ett helt våningsplan med produkter och smarta lösningar för

produkter och lösningar får visa vad de går för i verkligheten. Här finns kontors-

kontoret. Akustikmiljö och Götessons är två av de åtta i M8 Group. Övriga är

platser, konferens- och mötesrum, kök och matplats samt en välkomnande lounge

Johansson, Kurage, Vescom, Sono Sverige, Cirkle Agenturer och Nya Inrednings-

med allt från produkter som skapar ordning och reda runt skrivbordet till gardiner,

montage.

tapeter, mattor, bord, stolar, loungemöbler, skolmöbler, ljudabsorbenter, soffor och
belysning. Välkomna att prova miljöer och möbler!

16 AKUSTIK Tipsar
Bättre ljud på kontoret

06
1

Knep för lugnare rum
Dålig akustik försämrar välmående och effektivitet. Med rätt
åtgärder förvandlas det öppna kontoret till en lugn oas.

Ta hjälp av taket

Den kanske vanligaste åtgärden är att installera ett
ljudabsorberande innertak som genom sin stora yta dämpar
ljudet på ett effektivt sätt. För dig som tröttnat på standardtak
i vitt finns NIVÅ takpaneler från Akustikmiljö som är
anpassade för bärverk som leker med den traditionella formen
på innertak. Finns i vitt, svart eller grått utförande samt med
eller utan tygbeklädnad.

2

Sätt på ljud

I moderna hus kan glaspartier vara så effektiva på att
ta ljud från utsidan att fläktar och arbetskamraters
tal upplevs som störande. En metod är att tillföra ett
lugnt bakgrundsljud som maskerar. Man kan också
experimentera med effektljud där entréhallen har
ljud från en regnskog och skrivarrumet låter som
strandkanten vid Vinga Fyr.

3

Välj rätt skärmar

I ett öppet kontorslandskap ger olika skärmar en
möjlighet att dela in lokalen. Se till att inte boxa in
arbetsplatserna men välj heller inte för små skärmar.
Skrivbordsskärmar bör vara minst 60 cm höga och
golvskärmar minst 150 cm höga. Varför inte en THE
RISING från Götessons där du enkelt kan välja höjd.
När du vill vara social sänker du skärmen och när du
vill vara helt ifred så höjer du den.
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4

Vila öronen och stäng av

Ibland behöver man stänga av öron och hjärna för en kort stund. I upprätt position är
OFFICE NAP från Götessons en pösig fåtölj och i liggande läge en perfekt möbel
för den korta tuppluren. Kommer med innersäck och ytterhölje i valfri textil.

5

Pryd väggarna

Ljudabsorbenter på väggar behöver inte vara tråkiga sjok av
ljudabsorbenter i beige ton. Inred med tygbeklädda absorbenter som
matchar möbler och andra textiler eller varför inte tillföra en funktion
som med denna COLLAGE ljudabsorberande anslagstavla från
Akustikmiljö. Kommer i flera färger på ram och yta.

6

Telefonpolicy

I det öppna kontorslandskapet behövs ett
samförstånd om rimliga inställningar på elektronik.
Är det okej med surfplattors klickljud, får man ha
datorns högtalare på, är låtar med ACDC lämpliga
som ringsignal? Kontroret kan även inredas med
särskilt telefonbås för längre samtal.

18 HJÄRNFORSKNING
Grey Matters

text

Mathias Bergeld

Varje dag utsätts vi för en
mängd ljud, både på arbetet och
i hemmet. Maskiner, surrande
datorer, pratande människor, bilar,
tåg, barnskrik. Listan kan göras
hur lång som helst. Vissa av
ljuden passerar obemärkt förbi,
andra uppfattas som behagliga
medan några känns störande.
Att höga ljud kan ge upphov till
hörselskador är något de flesta
är medvetna om, men kan annat
ljud påverka vår hälsa?
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Läkaren Katarina Gospic och inredningsdesignern Isabelle Sjövall är författare till
boken Neurodesign. Boken handlar om
hjärnan, människans viktigaste organ. Den
formar tankar, frammanar känslor och kontrollerar kroppsfunktioner – kort sagt är den
helt avgörande för hur du mår och presterar.
Men visste du att de miljöer du befinner dig i
påverkar ditt välmående? Att antalet växter
på kontoret har betydelse för din arbetsinsats? Eller att ett rum med lågt i tak gör det
lättare att fokusera på detaljer?

I

Sverige finns idag cirka
1,4 miljoner personer med
hörselskador. En sådan skada
kan bero på en rad faktorer. De
kan vara genetiska, miljöberoende, åldersbetingade eller uppstå på
grund av sjukdom. I relation till ljud
är miljön en avgörande faktor. Höga
impulsljud (t.ex. ett pistolskott) eller
högt buller kan resultera i hörselnedsättning eller tinnitus. Skadorna kan
vara antingen tillfälliga eller permanenta. Det beror på att innerörats
hårceller förändras. Men buller, som
enligt Arbetsmiljöverket är oönskat
ljud, kan också påverka vår hälsa utöver att åsamka oss hörselskador.
Inredningsdesignern Isabelle Sjövall
driver företaget Grey Matters tillsammans med läkaren och hjärnforskaren
Katarina Gospic. Deras mål är att integrera forskning om hjärnan och hur
människan fungerar med inredningsdesign för att skapa platser där man
mår bra och kan prestera optimalt.
Isabelle och Katarinas samarbete

startade efter ett samtal om deras
respektive arbete och mynnade ut i
boken Neurodesign. Titeln är ett koncept som genomsyrar deras projekt.
De menar att det finns flera faktorer
som påverkar hur vi mår och presterar
i den miljö vi befinner oss – det kan
vara färgval, ljus, symmetri och ljud.
Alla dessa faktorer kan antingen öka
eller minska välmående och produktivitet. Med andra ord kan en dålig
akustik och ljudmiljö få negativa konsekvenser. För Isabelle och Katarina
innebär en dålig ljudmiljö många och
höga ljud, vilket skapar distraktioner
och i förlängningen påverkar koncentrationsförmågan negativt.
– Att sitta i ett bullrigt kontorslandskap kan sänka prestationen med 66
procent. En bullrig handelsmiljö kan
minska försäljningen. En bra ljudmiljö
främjar hälsa, välmående och prestation, förklarar Katarina.
Enligt en artikel i Medicinsk Vetenskap upplever 25 procent att de störs
av buller på arbetsplatsen, vilket kan
leda till ökad stress och irritation men

Att sitta i ett
bullrigt
kontorslandskap
kan sänka
prestationen med
66 procent.
Katarina Gospic
Läkare

också fysiska problem. Det sistnämnda
är något som Isabelle och Katarina
också talar om.
– En bullrig och högljud miljö kan
öka risken för hjärtinfarkt, berättar
Katarina.
Att det finns samband mellan
hjärt- kärlsjukdomar och buller har
påvisats av Professor Göran Pershagen
vid Karolinska Institutet. Han har
sett samband mellan flygbuller och
högt blodtryck i sin forskning. Annan
forskning har visat att om vi utsätts
för buller med ett medelvärde över
60 decibel under ett dygn ökar risken
för hjärt- kärlsjukdomar. Förutom
ovanstående risker kan oönskade ljud
också resultera i stress, sömnbesvär
och trötthet.
Enligt Folkhälsomyndigheten är buller
den miljöstörning som påverkar flest
människor i Sverige idag. De uppger
att fler än två miljoner människor utsätts för buller över rådande riktvärde
vid sin bostad. Evy Öhrström, docent
vid Göteborgs Universitet, menar i en
artikel i Svenska Dagbladet från 2007,
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Isabelle Sjövall, inredningsdesigner

att över 840 000 människor också
påverkas av skadligt buller inne i sina
bostäder. Ytterligare problemområden som har definierats är skol- och
förskolemiljön där höga ljudnivåer
bland annat kan påverka inlärning,
koncentration och minnesförmåga
negativt. Påverkan förstärks dessutom
om man sedan tidigare har läs- och
skrivsvårigheter.
Hur vår hälsa påverkas av buller
varierar. Enligt naturvårdsverket finns
många faktorer som har betydelse;
Ljudets kvalitet (alltså styrka och
frekvens), typ av ljud, när på dygnet
ljudet upplevs, vad vi gör när vi utsätts
för det, vilken attityd vi har till bullret
samt vilken miljö vi befinner oss i.
Ta som exempel att en person går på
konsert med hög musik. Denne skulle
förmodligen inte klassa ljudet som
negativt och oönskat. Däremot är det
rimligt att anta att en person som bor
i lokalen ovanför och försöker somna
kan påverkas negativt av ljudet och
uppfatta det som icke önskvärt och
störande. Samma ljud men upplevt i

Katarina Gospic, läkare och forskare

två olika miljöer och situationer resulterar i olika upplevelser.
Vad är då en bra ljudmiljö och vad kan
man göra för att optimera den? Enligt
Isabelle och Katarina består den av få
och låga ljud. Att det är helt knäpptyst
är bra så länge det verkligen är tyst,
men problematiskt eftersom minsta
ljud stör uppmärksamheten. Att skapa
en bra ljudmiljö på till exempel ett
kontor kräver flera komponenter.
– Man kan sätta upp regler för
hur man ska jobba. Till exempel ha
mobilen på ljudlös, ha möten med
kollegor i mötesrum, tala i telefon i
avsedda telefonrum. Rent inredningsmässigt kan ljudmiljön förbättras med
textilier, stoppade möbler, akustikplattor och växter. Man kan även placera
skrivare och maskiner som låter i
andra rum och ha bra isolering i byggnaden för att avgränsa ljud från gatan,
avslutar Isabelle. n

Fakta
GReY MATTERS

Man kan sätta upp
regler för hur man
ska jobba. Till
exempel ha
mobilen på
ljudlöst.
Isabelle Sjövall
designer

Grey Matters är
ett företag som
drivs av Isabelle
Sjövall och
Katarina Gospic.
Genom att kombinera det senaste
inom hjärnforskning och inredningsdesign vill de skapa platser
som ökar både produktiviteten och främjar
hälsa och välbefinnande. De två grundarna har
också skrivit boken Neurodesign.
Isabelle Sjövall är inredningsdesigner med
utbildning från designuniversitetet L´accademia
Italiana i Florens och Stockholm School of
Economics. Hon driver också sin egen inredningsfirma, Stargo där hon specialiserar sig på
privathem och konceptdesign.
Katarina Gospic är läkare och forskare med
en doktorsexamen i fysiologi från Karolinska
Institutet. Hon har dessutom skrivit flera
böcker och driver konsultfirman Brainbow
Labs.

Vill du också kunna förändra din arbetsplats från

öppen till privat på mindre än 10 sekunder?
Vi har lösningen, se video på gotessons.se
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Snabbast växande idrotten
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Fakta
JÖRGEN PERSSON
Jörgen Persson dominerade tillsammans med J-O Waldner
svensk herrbordtennis samt till viss del världsbordtennisen
i över 20 års tid. Perssons har ett flertal VM-guld, både i
lag och i singel, varav det första från 1989 resulterade i att
det svenska herrbordtennislandslaget tilldelades Svenska
Dagbladets guldmedalj.

Padel
Sveriges snabbast
växande sport
text

Anders Wennerström foto Anders Sällström

Efter att ha fullkomligt exploderat
i Argentina och Spanien sprider
sig nu Padel även till Norden.

P

adelTennis är Spaniens näst största idrott och många
frågar sig om det kanske kommer bli så även i Sverige.
Just nu byggs det banor som aldrig förr, de flesta inomhus
med tanke på det nordiska klimatet. Padel är en mycket
enkel sport att spela och förklaras bäst som en minitennis inspirerat
av squash. Banan är tio meter bred och tjugo meter lång omringad
av tre meter höga glasväggar som får användas vid spel. Mitten av
banan delas av med ett nät och man spelar alltid dubbel.
Några som inte tvivlar på sportens storhet är Jörgen Persson och
Johan Götesson som vi träffar efter match på nybyggda Halmstad
Padel Center. Vi frågar Jörgen Persson om hur man bygger den
perfekta rackethallen.
– För mig är Padel en social sport, man spelar exempelvis bara
dubbel. Då passar det bra att ha fina umgängesytor som här på HPC.
– En annan grej är saker som blir viktigare i och med att man inte
är tjugo längre, bra ljus och akustik. Man blir känsligare och mycket
tröttare i hallar som har ekigt och högt ljud, säger Jörgen Persson.

PRINT Ljudabsorberande tavlor från Akustikmiljö och
sittmöbler OFFICE BALLZ och HANG ON från Götessons som
även de är ljudabsorberande skapar en lugn oas i lobbyn på
Halmstad Padel Center.

Hur gick det i matchen då Jörgen?
– Jag måste väl svara ärligt på den frågan och erkänna att Johan
och hans partner Henrik vann denna match mot mig och Johans
kusin Pär.
– Att jag vinner mot en gammal världsmästare spelar ingen roll,
men vinst mot min elva år yngre kusin kommer jag att leva länge på,
avslutar Johan med ett stort leende.
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Andreas Hultfeldt på Akustikmiljö ger
tips på akustikåtgärder.

Vi pratar med Andreas Hultfeldt på Akustikmiljö om hur man
förbättrar ljudmiljön i rackethallar. Andreas har lång erfarenhet av
utmanade projekt, inte bara i kontors- och skolmiljöer utan även från
konsertlokaler och arenor.
Padeltennis kommer från länder med betydligt varmare utomhusklimat. Så det är inte konstigt att sporten i Sverige ofta spelas inomhus,
särskilt under vinterhalvåret. Hur kan man tänka i samband med
nybygge eller upprustning av en befintlig hall?
– När sporten flyttar in i öppna hallar får man givetvis problem
med höga ljudnivåer. Det kan smälla på rejält med bollträffar, gummignissel från skor, eller ord som inte lämpar sig för tryck som skriks
i samband med att spelare är frustrerade över en miss, fortsätter
Andreas.
– Sedan har vi akustikutmaningen med hallar som har läktare för
publik, men som i alla sammanhang handlar det om att skapa en
helhet, både publik och spelare ska ju höras, säger Andreas.
Tillsammans med Andreas går vi igenom ett antal åtgärder att fundera över som gäller alla sporthallar, oavsett om det är en racketsport
eller annan idrott.
Entré och Lounge
Många entréer kan kännas ödsliga med ljud som ekar. Med små medel
kan få till ett mysigt område där man umgås före och efter spel, något
som är bra för klubbkänslan! Jag brukar tipsa om att satsa på att
definiera ett rum med hjälp av möbler och mattor. Kläs väggarna med
akustiktavlor samt har undertaket ljudabsorbenter skapas en trivsam
yta för spelarna.

dölja enkla ljudabsorbenter. Detta kanske är det enklaste och billigaste sättet att börja? Draperierna hängs ned till golv och har en höjd om
cirka tre meter vilket gör att de är på samma höjd ljudet från spelarna.
Taket i hallen
Även här kan man jobba med själva innertaket (se Täby idrottshall på
nästa sida), men om detta redan är byggt kan ett billigare sätt vara
att hänga nedpendlade absorbenter som dämpar ljudet. Detta gäller
särskilt padeltennis som utmanar akustiskt genom att spelet sker i
”glasburar”.
Sponsortavlor
Många klubbar sätter vepor med sponsorlogotyper inne i hallen. En
idé kan vara att istället printa sponsorernas budskap på ljudabsorbernade tavlor. Idag kan man få en mycket hög kvalitet på tavlorna, så
vill man jobba med fotografier går även det bra.
Väggar
Med perforerade väggar, exempelvis av hålplåt, gör det möjligt att
integrera ljudabsorbenter bakom väggens panel. Men en förutsättning
är såklart att man är med från början i byggprocessen. Även om man
inte har budget för att ersätta befintliga väggar finns en mängd olika
lösningar. Ett annat sätt är väggabsorbenter som fästs med trådkorgar
som tål mycket stryk från bollar, klubbor och tacklingar.

Draperier och BollstopP
Eftersom man i många rackethallar har satt upp så kallade bollstopp
i form av stora draperier kan man passa på att använda dem för att

Publikplatser
Jag menar att publiken i sportsammanhang verkligen ska höras! Det
skapar en festlig inramning till alla tävlingsgrenar. I vissa hallar vill
man till och med förstärka och rikta ljud via reflekterande ytor. Men
om det är en mindre publik kan enstaka hejarop snarare låta ödsliga.
Ett effektivt sätt att hantera ljud som sprider sig längs med taket är att
använda vertikalt nedhängande ljudabsorbenter – publiken sitter ofta
på läktare så takabsorbenter passar bra för detta ändamål. n

SUND är ett ljudaborberande undertak från Akustikmiljö som kommer i
svart eller vitt.

Akustikmiljö PRINT används i hallar
som dekoration eller som ljudabsorbent med sponsortryck.

HANG OVER från Götessons är en
molnformad ljudabsorbent för tak.
Finns i många färgkombinationer.

EFFEKT förbättrar akustiken och
minskar ljudutbredningen i öppna
lokaler.
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Täby Racketcenter, tak: LÄTT Bygelabsorbent från Akustikmiljö. LÄTT är en omtyckt produkt
i miljöer där det är svårt att sätta nytt innertak pga ventilationsrör och andra installationer.
Med LÄTT kan dessa lämnas orörda. LÄTT, här i svart akustikduk monterad med luftspalt.

Täby Racketcenter, väggar: STARK Sportabsorbent från Akustikmiljö. STARK förbättrar ljudabsorptionen och har ett stryktåligt
trådgaller som skyddar mot bollträffar.
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Vänsterbacken Texas Johansson från
Halmstad Bollklubb närmast i bild och
Glenn Silverholt, HBK visar framfötterna.

Vilshärad Padel Masters 2016
Sveriges största turnering inom padeltennis gick av stapeln i den idylliska
semesterorten Vilshärad i Halland. Tävlingen drog till sig ett startfält inom
den absoluta eliten – både från Sverige och utlandet.
SVENSKA PROFILER

Kristian Huselius

Sofia Arvidsson

Johan Götesson

Kristian var en av de mer kända spelarna i turneringen då hans meritlista
som ishockeyspelare med tio säsonger
och över 600 matcher i NHL är väl känd.
Kristian är också en passionerad padelspelare som byggt en egen bana hemma
på tomten. ”Har fastnat totalt för padel
som är snabbt, kul och enkelt att komma
igång med, det blir spel direkt”, säger
Kristan Huselius som blev kvar till
åttondelsfinal i elitgruppen(!).

Sofia debuterade år 2000 på tennisens
WTA-tour och spelade professionellt
fram till 2016. ”Jag blev inbjuden av
vänner att spela padel och det kändes så
kul och befriande, ingen press liksom”,
berättar Sofia som trots sin lekfulla
inställning till sporten nu är med i
Sveriges padellandslag. ”När man blir
passionerad för något är det lätt hänt att
man råkar bli bra på det”, avslutar Sofia
Arvidsson.

Bland de tävlande fanns också Johan
Götesson, inte bara för att Götessons
och Akustikmiljö var sponsorer. Johan
spelar själv padel och deltar i diverse
tävlingar. ”Vi har odlat många kontakter
inom sporten och hjälpt många rackethallar med ett bättre ljud i form av olika
akustiklösningar så det var inget svårt
val att sponsra Sveriges största tävling”,
säger Johan.

NIVÅ

Akustiska tak- och väggpaneler

NYHET EXPRESS
Välj mellan Raw Edition med synlig ljudabsorbent eller
med fem stycken tyger laminerat på absorbentens
framsida. Leverans inom 10 arbetsdagar.
HONEY och EFFEKT är också tillgängliga för
expressleverans.
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Ronald McDonald Hus, Göteborg

text och foto

Mathias Bergeld

Friskare lek på

Ronald McDonald Hus
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Anna-Karin Norrman, verksamhetschef på Ronald McDonald Hus i Göteborg.

I

utkanten av området där Östra sjukhuset huserar i Göteborg ligger ett hus som skiljer sig från de övriga byggnaderna.
Innanför dess vita fasad och röda tegeltak finns Ronald McDonald Hus. Genom dörrarna passerar varje år runt 600 familjer från
hela Sverige och ibland från andra nordiska länder. Familjerna har
alla en sak gemensamt, de har svårt sjuka barn som behövt vård på
Drottnings Silvias Barnsjukhus.
På ett kontor precis innanför entrén arbetar Anna-Karin Norrman,
verksamhetschef på Ronald McDonald Hus i Göteborg sedan nio år
tillbaka. Hon förklarar att husets viktigaste uppgift är att erbjuda
familjerna något som liknar ett hem och som fungerar som ett
andningshål från den tuffa tiden som många möter när deras barn
behandlas på sjukhuset. En tid som kan sträcka sig från några veckor
till flera månader.
– Vi vill skapa en så vanlig hemmamiljö som möjligt. Det här blir ju
istället för ett hem, det är varken hotell eller vandrarhem, det blir verkligen något eget. Det är vanligt bland familjer som kommer tillbaka,
som har barn som kräver upprepad vård, att de säger att det här är ju
vårt andra hem och det är ju gott om vi får vara det, säger Anna-Karin.
Huset, som öppnade 1999, är ett av totalt fem i Sverige. Byggnationen
av husen finansieras till hundra procent genom skänkta pengar. En
stor del kommer från Ronald McDonald Barnfond men flera andra företag och organisationer bidrar. När huset är klart tas det över av en
lokal icke vinstdrivande stiftelse som äger och driver det. De basala
kostnaderna täcks av en avgift per rum som landstinget betalar. Allt
som görs utöver det finansieras på annat sätt.

Lekrummet pryds av Akustikmiljös 3D i specialversion med motiv för barn.

– Om vi vill göra fint i våra lekrum, bjuda gästerna på husmiddagar eller fixa andra aktiviteter då jobbar vi helt med fundraising
eller sponsorer, det betalas inte av landstingspengar. Här finns ett
fantastiskt samarbete mellan det offentliga och det privata som inte
är så vanligt, berättar Anna-Karin. Det finns en stor vilja bland både
privatpersoner och företag att hjälpa till. Förutom rena donationer
kan det vara genom att som volontär baka bullar eller som företag
att erbjuda tjänster eller produkter. Ett exempel på det sistnämnda
var när Akustikmiljö bidrog med ljudabsorbenter till lekrummet och
konferenslokalen.
– Det var en mamma som tog kontakt med Akustikmiljö. Hon
har bott här med sin familj i några omgångar. De var ett helt gäng i
lekrummet och det var väldigt högljutt. Hon sa till mig att hon tagit
kontakt med en firma och frågade om det var okej. Jag tyckte det var
ett väldigt bra initiativ.
Behovet av en bra akustik, som bidrar till en lugn miljö, är stort. Det
är vanligt att en förälder sover i huset medan den andra spenderar
natten med barnet på sjukhuset. Kanske är barnet uppkopplat till ett
larm och har maskiner runt omkring sig som låter mycket och då är
det svårt att sova ordentligt. Det betyder att det är viktigt att miljön
i huset ger en möjlighet till vila också under dagen. Tidigare har de
arbetat med textilier, som mattor och gardiner, samt en regel om
att man aldrig har skor inomhus för att skapa en bra ljudmiljö. Nu
var första gången de arbetade aktivt med dedikerade produkter för
akustik.
– Vi har faktiskt inte jobbat med ljudabsorbenter tidigare men det
blev en jätteskillnad här uppe (i lekrummet), det måste jag säga. Jag
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Det finns en stor vilja bland både privatpersoner och företag att hjälpa till. Förutom rena donationer kan det vara genom att
som volontär baka bullar eller som företag att erbjuda tjänster eller produkter, berättar Anna-Karin Norrman.

tycker man känner det när man sitter här nu, att det är en väldigt
dämpad miljö. Det känns väldigt behagligt ljudmässigt.
De som främst använder lekrummet är syskon till de barn som vårdas
på sjukhuset och det är en plats där de kan springa och leka precis
som de vill. Enligt Anna-Karin är det en stor förmån att få ha de
friska syskonen i huset eftersom de alltid är här och nu. Det bidrar
till att skapa en hemmamiljö, en vardag, något som Anna-Karin flera
gånger återkommer till är viktigt och ett mål med verksamheten. Det
är en verksamhet som både gästerna och de intilliggande sjukhuset
är nöjda med. En stor del i att huset blivit så populärt tillskriver hon
de boende.
– Det skulle jag nog säga är den största poängen med det här huset,
oavsett hur fint vi lyckas hålla det och hur bra personalen är. Det
allra mest betydelsefulla är faktiskt grannarna, för de är de enda som
vet vad familjerna går igenom.
Planen är att det sommaren 2017 ska finnas plats för fler boende.
Då ska 13 nya rum stå klara och förhoppningsvis råda bot på den
platsbrist som funnits. Att behöva säga nej till familjer är bland det
tuffaste med jobbet, enligt Anna-Karin. Något hon hoppas ska behöva
ske mer sällan när utbyggnaden är klar. Behovet av akustiklösningar
har redan diskuterats för den nya byggnaden och Anna-Karin har

varit i kontakt med Akustikmiljö för att se hur man kan skapa en bra
ljudmiljö i det nya matrummet.
– Vi kommer ha ganska högt i tak i matrummet på första plan i
det nya huset, så där bör vi nog fundera på om vi inte ska sätta upp
ljudabsorbenter och lite annat.
För de som jobbar på Ronald McDonald Hus återstår en hel del arbete
innan det nya huset kan invigas och erbjuda fler platser åt familjer
som behöver dem. Enligt Anna-Karin finns en stor vilja att hjälpa
till både hos privatpersoner och företag. Hon hoppas dessutom att
samarbetet ska ge något tillbaka till båda parter. För henne personligen finns det i alla fall inga tvivel om att huset gör skillnad för dem
som bor där.
– Jag har förmånen att gå till jobbet och känna att jag faktiskt gör
konkret nytta varje dag, att människor verkligen uppskattar det vi
gör och att det gör skillnad för dem som bor här. n
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