SCandinavium
Vi besöker nya arenarestaurangen Glöd

RundTUR PÅ SJælland
Montörer på uppdrag i Köpenhamn

Akustik

AKUSTIKMILJÖ 2.0
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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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TO CREATIVE SPACE™
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På sidan 35 pratar vi med Stefan
Örn om bygget av hans nya
studio. Vad var viktigt för honom
som professionell låtproducent?
Och hur kan man tänka?
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Sidan 16. Vi följer med
montörerna på Akustikmiljö till
Köpenhamn och Själland. Bland
annat till restaurang KØD och
som på bild till ARC, värmeverket
som också är en skidbacke.

På sidan 22 kan du läsa om vårt
besök på aim’n Sportswear i
Halmstad och deras nya kontor.
Succéduon Tekla Acs och Robin
Mostacero berättar om
bakgrunden till företaget.
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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 Anna Råström, Sofia Eriksson, Anders Wennerström
fotografer Anders Sällström
tryckeri Vindspelet Grafiska. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC,

PEFC, EU Eco-label & Svanen.
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.

opransaxofon! Finns det något
vackrare ljud? Som gammal saxofonist
är jag troligtvis partisk. Jag nämner
det för att musik har gjort mig intresserad av
akustik och hur våra ljudmiljöer påverkar oss
som människor.
Jag heter Emil Johansson och är sedan i
höstas ny VD på Götessons och Akustikmiljö.
För er som inte träffat mig kan jag berätta att
jag har en teknisk utbildning och att jag har
gått den långa vägen internt på Götessons.
När folk ber mig beskriva vad som är bäst
med inredningsbranschen och Götessons återkommer jag alltid till den anda av nyfikenhet
och glädje som är ständigt närvarande. Det
slår mig att det säkert finns en koppling mellan
design och goda relationer – så frågan är väl
bara vad som kommer först – är det kreativa
mötesplatser som skapar harmoniska människor eller väljer just denna grupp att jobba i vår
bransch? Sanningen ligger kanske någonstans
där emellan.
En annan bra sak med inredning är för mig
att jag får vara kreativ på ett praktiskt plan.
Även om min roll på företaget och i projekten
har ändrats över tid så brinner jag för att vara
med och utveckla samt influera. En del kanske
tycker det är konstigt att jag varit med och
byggt mässmontrar eller monterat akustikskärmar ute hos kund. Själv menar jag att det ger
en unik kontakt med arkitekter, kunder och
medarbetare samt inte minst en förståelse för hur vi kan skapa bättre
lösningar. Så om ni besöker
Orgatech eller möbelmässan
är det inte omöjligt att jag har
varit framme med skruvdragaren!
Emil Johansson
Vd, Götessons och
Akustikmiljö

MEDARBETARE I Detta nummer

Anders Wennerström är redaktör för Akustik och bor i den
lilla orten Slöinge söder om Falkenberg. Anders, eller Ante
som han kallas, arbetar på kommunikationsbyrån Spiro som
har ett flerårigt samarbete med Akustikmiljö.

Anna Råström är född Jämtlänning men Stockholmare
av gammal vana. Efter studier i journalistik och idéhistoria
arbetade hon med webbkommunikation och marknadsföring
men har på senare tid återvänt till skrivandet och är nu en
frilansande skribent och kommunikatör.
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Zlatan öppnar Padel Zenter

Nobelpris: Sämre med nattligt buller

Precis som Peter “Foppa” Forsberg och Jonas Björkman, har Zlatan “Ibra” Ibra-

Årets Nobelpris i medicin har direkt koppling till ny, svensk hörselforskning om örats

himovic tagit ett kliv in i padelvärlden. Fotbollsstjärnan öppnar sitt padelcenter i

dygnsklocka. Pristagarnas upptäckter har banat väg för rön om varför vi löper större

Stockholm (Årsta) under namnet Padel Zenter. ”Startar snart min nya karriär” skriver

risk för bullerskador vid vissa tider. Nobelpriset i medicin 2017 går till Jeffrey C. Hall,

Zlatan under bilden på Instagram där han släppte nyheten. Padeltennis är bullrigt

Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära meka-

med smällande ljud från racketar och är dessutom en sport som utövas i en glasbur,

nismer som styr vår inre biologiska klocka. De hittade en gen som styr dygnsrytmen

ett känt akustikproblem. Akustikmiljö har levererat ljudabsorbenter till Padel Zenter i

och upptäckte hur den tillsammans med ett protein skapar en 24-timmarscykel

form av prints i storformat och ett innertak (Lätt Bygelabsorbent) som kommer göra

– något som förklarar varför starka ljud om natten kan ge hörselskador när samma

hallen betydligt behagligare för både spelare och tränare.

buller inte är några problem om dagen.

STORPRINT från Akustikmiljö är en ljudabsorbent som passar bra i rackethallar.
Används till sponsorskyltar eller som ett dekorativt inslag.

Möss som utsätts för buller fick skador på hörselnerverna som läktes snabbt under
dagen, men samma ljud nattetid gav bestående skador. Källa HRF.

Innertak i koppar, silver eller tyg

10 farligaste yrkena för din hörsel

Länge var innertak uteslutande vita. Först senare kunde man få dem även i mörka

Exponering av ljud över 85 dB under långa perioder är skadligt och kan orsaka

nyanser som man ser allt oftare. Sedan en tid finns helt nya möjligheter att laminera

bullerskador. Ju högre decibel du utsätts för, och ju längre tid, desto mer kan det

tyg av olika karaktär direkt på ljudabsorbenterna vilket skapar möjlighet till helt nya

skada din hörsel. Här är listan över de 10 sämsta yrkena. 10. Frisör (Buller från

uttryck. Tygen kan vara mycket olika till sin karaktär. På restaurang Glöd (som du

hårtorkar), 9. Förskollärare (skrik, gråt och högljudda lekar), 8. Motorcykelbud

kan läsa mer om i vårt reportage om Scandinavium) användes ett tyg med metalliskt

(höga ljud och vindbrus), 7. Trädgårdsmästare (gräsklippare och lövblåsar med

utseende som liknar ett nät av koppar. Detta för att knyta an till de varma tonerna i

över 107dB), 6. Musiker, DJ, ljudtekniker, nattklubbspersonal (gäster och

restaurangen. Tyg som lamineras på takabsorbenter kan även vara mönstrat, eller

musik), 5. Snickare (sågar och borrhammare som ger120 dB), 4. Byggarbetare

tryckas med valfritt motiv, foto, illustration eller text. Som exempel har Akustikmiljö

(pneumatisk borr runt 130dB), 3. Gruvarbetare (upp till 135dB), 2. Racerförare

producerat undertak med inslag av musiknoter.

(125 db) och 1. Markpersonal på flygplats (startande flygplan ger 140dB).

Innertak med koppar-finish.

I en formel1-bil är ljudet öronbedövande med volym upp till 125dB. Men det är
även tävlingens längd med flera timmar av körning som är farlig. Källa: Hörbart.

IDENTITET 05

Restaurang Glöd

Med historien
på väggarna

text

Anna Råström foto Anders Sällström

När Scandinavium skulle renoveras och bland annat
inrymma en helt ny restaurang gick uppdraget till
Abako arkitektkontor som redan tidigare arbetat med
ett flertal olika projekt för Got Event som driver arenan.
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Restaurang Glöd

På Scandinavium öppnar nu en restaurang
ritad av Abako Arkitektkontor. På bild:
Jonas Gardell i showen ”Mitt enda liv”.
Foto: Stellan Herner

T

anken var att skapa en
mötesplats i form av en helt
ny restaurangdel och även
att ta fram och synliggöra
Scandinaviums långa historia. Och
nog känner man en fläkt av historiens
vingslag när man går omkring bland
gamla konsertaffischer, autografer och
bilder på Frölundaspelare som passerat
revy genom åren.
Den nya delen inrymmer en stor
restaurangyta med plats för 700 gäster
och ska fungera som en mötesplats för
supportrar, fans och vänner i anslutning till de olika evenemangen.

Restaurang Glöd är precis som namnet
antyder en varm historia och färgerna går i olika röda och gula toner
med koppar som accent. Att komma
in i restaurangen känns faktiskt lite
som att komma in i Göteborgs eget
vardagsrum.
– Istället för att leta runt efter en
pub eller restaurang i närheten av
arenan kan man nu stämma träff inne
på arenan. De flesta som går på en
konsert eller ett evenemang är ju
ändå där ett par timmar i förväg och
under den tiden vill de kunna slappna
av och kanske äta något eller ta en öl
säger Birgitta Holmström som är

ansvarig inredningsarkitekt för
projektet.

Akustiken skulle
nu anpassas för
700 personer
istället för 40.
Birgitta Holmström
Abako
arkitektkontor

del av en större helhet
Bakom renoveringen av Scandinavium
står Abako arkitektkontor i Göteborg.
Abako har varit engagerad i ett flertal
ombyggnadsprojekt på Scandinavium. Tillsammans med Got Event
AB, som har hand om verksamheten,
har kontorets medarbetare tagit fram
nya koncept för läktarstolar, entreér,
foajéer, barer och lounger.
Det nya uppdraget som påbörjades
2015 gick ut på att skapa en helt ny
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SNYGGARE LJUD
Följ oss på FB & Insta

VI HJÄLPER DIG
MED TIPS, RÅD
OCH SUPPORT I
DITT PROJEKT.

Överst: SINGLE från Akustikmiljö är en ljudabsorbent som kan lamineras med en mängd
olika tyger. Här med en kopparskimrande textil. Underst: STORPRINT från Akustikmiljö
med ett spotlight-inspirerat collage gjort av foton från Scandinaviums historia.

restaurangyta på det våningsplan där
det fanns ett kontor.
En utmaning var att få till en bra och
behaglig ljudmiljö i det som tidigare
var ett kontor med plats för cirka 40
personer. Nu skulle lokalen kunna
rymma 700 personer.
För att dämpa sorlet av gäster är innertaksytor klädda med ljudabsorberande
material och två gigantiska fotoabsorbenter löper längs med ena sidan av
restaurangens väggar. Fotoskärmarna
består av ett collage av historiska
publikbilder och reflekteras av speglar

som sitter på den innervägg som vetter
mot arenan. På så sätt skapas ett möte
med ”publiken” i arenan.
– Akustikmiljö var väldigt självgående och tog egna initiativ till att lösa
saker som kom upp under projektets
gång, som till exempel att göra plats
för högtalare som inte var planerat
från början, säger Birgitta.
bilder Berättar
Fotografierna som finns på ljusschaktets vägg är publikbilder från otaliga
konserter och evenemang som Got
Event har i sitt bildarkiv, en guldgruva
full av minnen från Scandinaviums

facebook och instagram:
# akustikmiljo
# GOTESSONS
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Restaurang Glöd

Väggen som vetter ut mot den öppna ytan är klädd med STORPRINT från Akustikmiljö. Printarna som är välvda
mot den rundade väggen är tillsammans hela 36 meter långa och gjorda i två delar utan skarvar.

långa historia som arrangör av konserter och andra event.
Fotoskärmarna är framtagna av
Akustikmiljö och är 18 meter långa
och 3 meter höga och vi har bilderna
i två stora ljusschakt i lokalen. De är
tillverkade i en teknik som möjliggör
långa tryck utan skarvar. Allt är tryckt
i ett enda stycke och följer till och med
husets välvda form.
Scandinavium har formen av en
cylinder och det cirkelformade motivet
återkommer även i interiören, cirklarna på väggmotivet, cirkelmönstret på

den kopparlaminerade bardisken och
ett antal cylinderformade armaturer
som ger ett effektfullt intryck.
– Tanken var att även armaturerna
skulle fungera som ljudabsorbenter
men det blev helt enkelt för dyrt säger
Birgitta och tillägger att med tanke på
att man räknar med att Scandinavium
ska finnas kvar på tomten cirka tio år
till så har arbetet fått prioriteras på ett
annat sätt än det kanske hade gjorts
om projektet haft en längre förväntad
livslängd.
Två restauranger i ett
Alla foton och bilder är en del av

Abako utmanade
hela vårt kunnande
inom akustiklösningar
Magnus Rask
Akustikmiljö och
Götessons

Scandinaviums historia och en av
grundtankarna i projektet har varit att
plocka fram och visa upp just detta.
Något som faktiskt började redan vid
renoveringen av Arena Restaurang &
Bar som numera heter Pouls restaurang. Namnet kommer från den arkitekt som ritade Scandinavium 1971,
Poul Hultberg. Båda restaurangerna
har ett samband mellan våningarna,
och vi har försökt att sammankoppla
den övre våningen med den undre
restaurangvåningen Glöd kök&bar.
Ett historiskt COLLAGE
Restaurangen hade redan många foton
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Det varma färgschemat med koppartoner går igen i barområdet som även klätts med ett collage av turnéposters.
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I förrummen till toaletterna sitter collage av autografer från idrottsmän och artister.

som prydde väggarna, det var artister och musikgrupper, isdansöser,
Gothenburg Horse Show samt många
idrottsutövare som varit på Scandinavium genom åren. Vi bestämde oss
för att ta materialet och bearbeta det
i datorn och trycka upp det på väggen istället som en enda sammanhängande tapet, säger Birgitta.
Detta arbete ledde till en djupdyk-

ning ner i Scandinaviums arkiv där
man hittade en hel skatt av gamla
bilder på både artister och publik,
gamla och nya affischer och flera
gästböcker fulla av autografer. Och
bilderna från arkivet är ett genomgående tema i den nya renoveringen.
Artistbilderna och affischerna har
använts också på pelarna i entrén
som nu fungerar som annonspelare när de pryds av bilder på olika
artister i fullstorlek. Så även om
Scandinavium börjar närma sig
pensionsåldern lever historien än så
länge vidare på såväl väggar som i
inredning. n

Visualisering av fasad och entré av Abako.

Fakta
Abako arkitektkontor
Abako är ett kreativt arkitektkontor som ägs
gemensamt av de 45 medarbetarna i
Göteborg. Arkitektkontoret startade sin
verksamhet 1973 och arbetar från helhet till
detalj. Abako har arbetat med Scandinavium i
olika projekt sedan slutet av 90-talet.
Birgitta Holmström är arkitekt SIR/MSA
och har arbetat med flera uppdrag för Got
Event AB på Scandinavium och Ullevi. Hon
har också arbetat med många bibliotek i
Göteborg med omnejd. Teamet som arbetat
med Scandinavium tillsammans med Birgitta
utgjordes av Maria Niklasson Holmgren,
uppdragsansvarig arkitekt, Andreas
Lindblad, handläggande arkitekt och
Sigbjørn Steinstø, byggnadsingenjör.
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Var du där?

1977

1979

1981

Första upplagan av Göteborg Horse
Show äger rum i Scandinavium

ABBA inleder sin allra sista världsturné
med en spelning på Scandinavium

Ishockey-VM. Sverige förlorar finalen
mot Sovjetunionen med 1-13!

1985

1984, 1987, 1988, 1997

1988

Scandinavium är värd för Eurovision
song contest (vinner gör Bobbysocks med
La de swinge)

Davis Cup-finaler på Scandinavium
under sveriges guldår i tennis

Whitney Houston sätter den 29 maj
publikrekord med 14 606 på läktarna.

1993

2013

Alltid

VM i handboll för herrar. Bengt
”Bengan” Johansson blir legend
med uttrycket gurkburk.

Scandinavium är huvudarena
för inomhus-EM i friidrott

Scandinavium är hemmaarena för
ishockeylaget Frölunda Indians.

KONTOR KONFERENS HOTELL 2018

FROM WORKPLACE
TO CREATIVE SPACE™
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Köpenhamnsbaserade Göhkan Tanatar medverkar
som en av konstnärerna i serien. Du kan läsa mer om
honom i artikeln På uppdrag i Sjælland.

Nordic Art Signature Series
Akustikmiljös ljudabsorberande fotoprint håller mycket hög kvalitet vilket ligger till grund
för Nordic Art Signature Series som för närvarande omfattar sex konstnärer. Konstverken
levereras tryckta och inramade på ljudabsorberande tavlor från Akustikmiljö.

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

Halmstad golfarena

Madeleine Ziegert, professionell golfare på väg upp från träningen.
I bakgrunden akustisk STORPRINT från Akustikmiljö. Print:
Kundens eget foto taget en morgon på banan.
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Roligt och spännande att vara en del av sveriges golfhuvudstad
menar Martin Siljegård.
De nya konferenslokalerna har fått en avspänd och otraditionell stil
med bland annat Office ballz från Götessons som är en ergonomisk
sittmöbel kombinerat med pilatesboll.

text

Anna Råström

foto

Anders Sällström

Halmstad Golfarena
Halmstad Golfarena är ingen vanlig golfklubb. Den är rankad i Europa
som den bästa träningsanläggningen för närspel i golf. Men det handlar inte bara om golf. Man kan också skryta med ett supermodernt
gym, en konferensanläggning och Sveriges sydligaste konstsnöspår.
Golfarenan invigdes 2011 och fick en ordentlig om och tillbyggnad
förra året. Framför allt var det gymmet som rustades upp ordentligt
men även konferensdelen byggdes ut och 16 hotellbäddar blev till 44.
Akustikmiljö och Götessons fick då i uppdrag att hjälpa till med inredning och akustik för den nya delen.
I ett av trapphusen var akustiken en utmaning och där har man med
akustikmiljös hjälp satt upp en gigantisk ljudabsorbent med ett tryckt
motiv från golfarenan.
– Det blir ju väldigt slamrigt i ett trapphus av betong och på det här
sättet löste vi både det problemet samtidigt som vi använder det istället

för konst på väggarna, säger Martin Siljegård som är VD på arenan.
I den nya konferensdelen inreddes också två helt nya konferensrum
med ny spännande inredning från Götessons, ett inredning som tagit
ett ganska långt kliv från hur traditionella konferensrum brukar se ut.
– I det ena rummet sitter man på bollar och i det andra har vi
sittpuffar. Det är kanske inte så man tänker sig att ett konferensrum
ska se ut men de är fantastiskt uppskattade av våra gäster och vi själva
sitter gärna där när vi har interna möten säger Martin Siljegård.
Projektet blev lyckat och lösningen med ljudabsorbenter som konst
kan man tänka sig att använda på fler platser på golfarenan där just
akustiken är en av utmaningarna att få till.
– Här är alltid full fart både med golfare och folk i gymmet så akustiken är absolut ett av de viktigaste områdena vi har att jobba med
säger Martin Siljegård.

16 MONTÖRER PÅ VÄG
På resa i Köpenhamn

text

Anders Wennerström

foto

Anders Sällström

På uppdrag i Sjælland
Akustikmiljös montörer bjöd med oss för att se hur de lägger sista handen vid sina projekt.
Det är först i montaget som allt faller på plats och man ser helheten.

ARC är värmeverket som är ett energiverk som är en skidbacke som
är en klättervägg.

Susanne Felland ansvarar för kommunikation och lokaler på ARC. Bäst med
Akustikmiljö är att en lösning alltid verkar finnas till hands och att allt kom på
plats så snabbt.

ARC, Amager Resource Center. Kl 08.00
Redan vid infarten slår det oss, det kombinerade energi- och värmeverket ARC

från ARCs återvinningsverksamhet vilket bidrar till att skapa en teamkänsla då alla

har någonting speciellt. Det handlar inte bara om att ARC är världens kanske mest

delar av bolaget finns representerade på bilderna. En annan utmaning var hur själva

miljövänliga anläggning, utan att hela byggnaden lutar då den har en skidbacke på

montaget skulle lösas. För om man inte vill använda linor eller ben – hur ska de sitta

taket som ringlar sig ned längs med sidan. Backen som öppnar portarna 2018 har

uppe? Idag ska Akustikmiljös montörer testa en helt ny lösning för första gången,

utöver ett skidcenter även en klättervägg tänkt att användas på sommaren.

att låta starka magneter på båda sidor om glasrutan klämma fast en dubbelsidig

Uppdraget är här att montera stora ljudabsorbenter i verkets olika mötesrum på

printabsorbent. Susanne Felland frågar om kraften är tillräcklig för att hålla dem

flera plan i byggnaden. Vi tas emot av Susanne Felland som går igenom var de olika

uppe vilket inte ska vara något problem menar Patric Gustafsson. Det är starka

ljudaborbenterna ska sitta. ARC har en strikt design med ljusa miljöer med stor grad

industrimagneter och eftersom de ljudabsorberande printtavlorna har låg vikt så

av transparens. Alla mötesrum består av fyra väggar helt i glas vilket är något av en

sitter de fast ordentligt.

akustisk mardröm. Lösningen blev att ta fram en serie stora printtavlor med bilder
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Patric förbereder placering av magneterna
som håller tavlan bakom glaset uppe.

Mattias och Jonas mäter upp rätt placering av ljudabsorbenterna. Tavlorna är gjorda med så kallad rak avskuren kant
vilket innebär att de är utan ram, något som minskar absorbentens vikt.

Det färdiga resultatet. Tavlorna bidrar med bättre akustik samtidigt som idén om transparens är intakt tack vare övriga glaspartier.

18 MONTÖRER PÅ VÄG
På resa i Köpenhamn

Konstnären Gökhan Tanatar framför en reproduktion av verket Pride
som i Akustikmiljös tappning även
fungerar som en ljudabsorbent.
Montage av printabsorbent. Här
en reproduktion av Gökhans
målning Sunset. Gökhan Tanatar
är representerad i Götessons och
Akustikmiljös Nordic Art Signature
Series där flera av hans målningar
går att beställa som ljudabsorberande tavlor.

Tavlan är på plats och bidrar med
bättre akustik. Tavlans placering
i ”talhöjd” ökar ljudabsorbentens
effekt så att samtal underlättas.

Kaffekilden. Kl 12.30
Vi inleder med lunch på Kaffekilden (Kaffekällan), ett mysigt café i centrala

cafémiljön kan vara stökig med slammer från porslin och att lokalen har en hög

Roskilde som öppnade 2010 i en äldre byggnad som tidigare huserat en bloms-

genomströmning av gäster. Medan Mattias och Jonas fäster tavelramarna i väggen

terbutik. Ägaren Ibrahim Yildiz tar emot och berättar att det blivit ett tillhåll för

får jag även en pratstund med Gökhan som berättar att han nu arbetar med sitt

studenter och andra stammisar som uppskattar riktigt kaffe. Danish Soul kallar han

nästa projekt, han ställer ut på Galleri Bredgade 22 i Köpenhamn. Till utställningen

upplevelsen han vill bjuda på. Uppdraget för Akustikmiljö är här att montera två av

gör han en serie monumentalverk i stora format. Göhkan arbetar med olika käns-

konstnären Gökhan Tanatars tavlor. Ibrahim berättar att han älskar konst och har

loteman. Allt från mystiska skogar till stiliserade kvinnor som är de två reproduk-

fyllt lokalen med olika verk. Gökhan känner han väl då de är vänner sedan lång tid

tionerna, Pride och Sunset, som ska sättas upp idag. Montaget går snabbare än

tillbaka. Jag tände direkt på idén att kombinera konst med ljudabsorbent eftersom

lunchen och både den visuella och akustiska effekten märks direkt.
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Restaurang KØD. Kl 15.30
Vi säger hejdå till montörerna som vänder åter
till Falkenberg med skåpbilen medan vi tar in till
centrala Köpenhamn och restaurangen KØD
(Kött) där Akustikmiljö satt in ett annorlunda
innertak. I samband med en renovering ville man
förbättra akustiken samtidigt som inredningsdesignen, en blandning av modernt och ursprungligt, inte skulle störas. Lösningen blev att ersätta
det gamla taket som hade tjänat ut med ett nytillverkat i samma stil med ett rutnät av takplafonder.
Akustikmiljö levererade själva ljudabsorbenterna
till plafondbärverket. Absorbenterna tillverkades av Akustikmiljös eget unika kärnmaterial
EcoSUND som passar bra i känsliga miljöer.
Materialet avger inga gaser från bindemedel och
släpper inte ifrån sig fibrer samt är helt fukttåligt,
något som passar bra i restaurangmiljö.

Åter Akustikmiljö. Kl 17.30
Intressant att få vara med montörerna en heldag
på Själland och i Köpenhamn. Hinner ta en
kaffe och frågar vad de tyckte om dagen. ”Det
är spännande att vara ute på plats och slutföra
projekten”, menar Patric och de andra håller med.
”Nu får vi se alla de små detaljerna som missades
på ritningarna. Kul att vara kreativ och få se till att
fixa till helheten på ett snyggt sätt. Vi levererar till
många duktiga byggare, men akustik är fortfarande något av en specialgrej så det är naturligt
att inte alla är insatta i frågan”.

WE WORK TOGETHER
För att kunna leverera en helhetstjänst inom Akustik samverkar Akustikmiljö och vårt moderbolag
Götessons på många plan. Vi är representerade med kontor och showroom på fyra olika ställen i
Sverige: Falkenberg, Stockholm, Malmö och på bilden Ulricehamn. Tillsammans levererar vi kompletta
akustiklösningar för alla rum. Nytt för i år är att vi även levererar gardiner som ett komplement för
den totala rumsakustiken.

Götessons huvudkontor i Ulricehamn blev 2015 framröstat som
Sveriges tredje snyggaste kontor med Gert Wingårdh i juryn.
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Aim’n Sportswear
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Fakta
AIM’n Sportswear
Aim’n är ett märke skapat av tjejer för tjejer. Medvetna om
vad inspirerande och snygga kläder betyder för att boosta
energi och ge extra motivation, designar Aim’n populära
träningsplagg. Bolaget har vunnit flera priser, både inom
mode och för sin affärsverksamhet.

Aim’n
siktar ständigt
mot nya mål
text

Sofia Eriksson foto Anders Sällström

Gym på lagret, träningstights som
klädkod och pilatesbollar som
kontorsstolar. På Aim’n i
Halmstad har kontoret formats
efter affärsidén.

E

Robin Mostacero och Tekla Acs på kontoret i Halmstad.
Akustikmiljö har levererat en helhetslösning där OFFICE
BALLZ och OFFICE NAP, golvskärmar, gardiner, växter,
3D-absorbenter och ljudabsorberande NIVÅ i tak skapar
en modern och avpsänd atmosfär.

tt möte på jobbet kan betyda stela kostymklädda
herrar och damer kring ett konferensbord och kanske
en tradig powerpoint att gå igenom. Men det kan också
innebära att krypa upp med den bärbara datorn i en
sittsäck under inomhuspalmer, iklädd träningsbrallor
och gympaskor. Det är modellen på Aim’n i Halmstad, sportklädesföretaget som på bara några få år har nått global succé med sina
träningskläder. Grundaren Tekla Acs och eventansvariga Felicia
Lindqvist har precis tagit plats i varsin Office Nap i ett hörn av kontoret för att brainstorma kring Aim’ns aktiviteter på den kommande
Fitnessfestivalen. Det ser bekvämt ut.
– Det är det, intygar Felicia. Vi sitter ofta här, gärna på eftermiddagen när man vill byta miljö, eller om vi behöver diskutera något. Jag
gillar att man sitter bra men ändå mjukt.
Tekla håller med.
– Vi gillar att röra på oss, och då är det skönt att skifta mellan
Office Nap, vanliga stolar och pilatesbollar.
Aim’ns kontor är helt nytt, liksom lagret bredvid. Men varumärket
föddes för fyra år sedan. Vi tar det från början: En dag i november
2013 skypade Tekla med sin kompis Helen Van som då bodde i Hong-
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Sarah Hansen till vänster fotograferas av Tekla. Flera av
medarbetarna hoppar in som modeller när produktbilder till
webbshopen ska tas.

kong, och de kom in på hur tråkigt utbudet av träningskläder var.
– Vi tyckte inte att det fanns något på marknaden som inspirerade till en aktiv livsstil, utan mest svart och få, tråkiga mönster. Vi
bestämde oss för att göra något åt det, säger Tekla.
De bildade aktiebolag, något som Tekla finansierade till hälften med
studielån eftersom hon fortfarande pluggade. Helen började leta efter
fabriker och Tekla började designa. Med sin idrottsbakgrund och med
studier i design och produktutveckling i bagaget var hon säker på vad
hon var ute efter; snyggt, bekvämt, funktionellt, kaxigt.
– Men vi fick höra från stora namn i branschen att vi lika gärna
kunde lägga ned innan vi blev av med alla våra
pengar. Att tillverka och sälja träningskläder
var dömt att misslyckas, menade de. Det
triggade oss tävlingsmänniskor
att absolut inte ge upp utan
förverkliga våra drömmar
och skita i vad alla andra
sa. Vill man så kan man,
säger hon bestämt.
Succé på Instagram
Nästan direkt startade de ett
Instagramkonto där de la upp
bilder på sig själva när de kite- och
vågsurfade. Kontot fick snabbt många
följare.
– När vi fick kollektionsprover la vi upp
bilder på det och fick jättebra respons. Alla
tyckte att allt var skitsnyggt och blev sura när
grejerna inte gick att köpa ännu, säger hon.
Det skyndade på processen och bara ett halvår efter
det där Skypesamtalet fanns den första kollektionen ute
till försäljning via webben. Allt sålde slut på 4,5 timmar.
I början fanns verksamheten hemma hos Tekla och hennes sambo
Robin, som är vd i bolaget. På kvällar och nätter packade de ordrar
och svarade på mejl, samtidigt som de hade en liten bebis och höll
på att öppna Aim’ns första fysiska butik i Halmstad. I dag har Aim’n
vuxit till ett företag med 17 anställda och omsätter närmare 70 miljoner, mycket tack vare Instagram som global marknadsföringskanal,
produkter med kvalitet, ett tydligt budskap och en osviklig känsla för

trender och timing. Kläderna säljs globalt via den svenska webbshoppen och onlinebutiker i ytterligare åtta länder samt i den egna butiken
i Halmstad. På Nya Zeeland, där Helen bor, finns en filial med lager
och distribution som förenklar och gör det billigare för kunderna i
Oceanien. Nyligen utnämndes Aim’n till Årets nykomling på den stora
modegalan Habit, och har dessutom fått lokala priser för sin marknadsföringsmodell och för sin butik.
– Det är så roligt att få priser, inte bara för det vi gör, utan hur vi
gör det, säger Tekla. Vi är så noga med alla detaljer och vill att allt,
samspelet med kunden och våra budskap, ska vara äkta, och det är
häftigt att ha lyckats med det.
Kreativt och lekfullt
Samarbetet med Götessons och Akustikmiljö har vuxit fram steg
för steg, och på ett rätt typiskt vis för båda företagen. Götessons kreativa chef Johan Götesson lärde känna Tekla när
Aim’n tillfälligt hade sitt lager på restaurangen Spis
& Deli, som ägs av en av hans kompisar. Inför en
resa till Dubai passade Johan på att köpa nya
träningstights till sin dotter. Och när hon
lade upp en Instagrambild på sig själv, i
tightsen, framför Burj Khalifa i Dubai,
såg Aim’n den och bad att få dela
den.
– Vi är jätteimponerade
av Teklas och Helens
företagsamhet. Och
det är kul att de
har hittat saker i
vårt sortiment som
passar in i Aim’ns
värld, säger Johan
ät t
s
sta
Götesson.
bä
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alla flytta till och skapa egna rymliga,
ändamålsenliga och väldesignade lokaler med
plats för kontor, lager, personalutrymmen, gym
och inte minst fotomiljöer. Tekla, med sitt öga för design och detaljer,
bestämde det mesta av inredningen – en blandning mellan ruffa material, stilrena möbler och mjuka textilier.

Ljudabsorberande 3D-logga i RAW edition från
Akustikmiljö med växter från Götessons samt
stiliserad surfbräda berättar om företagets
bakgrund inom vattensport.
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Tekla Acs poserar i möteslokalerna.

– Målet är att man ska bli glad av att komma in här och känna sig
kreativ. Och vi lever på Instagram, så vi har lagt extra kraft på att
göra kontoret Instagramvänligt, med snygga golv och rena ytor. Men
också lekfullt, ungefär samma som med kläderna, säger Tekla.

går också bra att fästa med fiskelina från tak eftersom den är så lätt.
– Det är extra kul att jobba ihop med en kreativ kund som kommer
på egna lösningar. Loggan i det materialet har ingen stor påverkan på
ljudmiljön, men det är ju riktigt snyggt, säger Johan Götesson.

Sittplatser för alla behov
Vissa av väggarna är OSB-skivor, och under dämpande, mönstrade
golvplattor i vitt sticker rå golvbetong fram. Första intrycket är att
lokalen inte riktigt är klar, men det är den.
– Vi tänkte ha enbart betonggolv först men det blev lite för hårt och
skramligt. Fast jag ville inte täcka hela, så vi valde att lägga plattor på
delar av golvet i ett fräckt mönster, säger Tekla.

Viktigt budskap
Marknaden för träningskläder har exploderat de senaste åren och det
har också blivit mer och mer accepterat att gå runt i träningskläder
även utanför gymmen. Något som gjort att folk bryr sig mer och mer
om färger, mönster och design, utöver funktion. Aim’n kombinerar
allt det. Tightsen finns med hög, bekväm midja och kläderna finns i
mängder av olika mönster och kulörer, även om de svarta är storsäljarna. Numera sitter också Aim’nloggan på allt från mjukiskläder och
klänningar till bikinis. Butiken inne i Halmstad har varit en storsuccé
från den dag den öppnades och köerna proppade igen hela passagen
utanför. Det har dessutom blivit ett populärt ställe att hänga på för
många unga. Något som gör Tekla extra glad. För förutom att sälja
kläder vill Aim’n gärna påverka fler att leva ett aktivt liv. Och våga
vara sig själva.
– Vi fick ju höra av folk i branschen att vår idé inte höll. Det fick
oss att tro på våra drömmar, och det vill vi förmedla till andra, bland
annat via sociala medier. Vi får mejl från folk som skriver att vi
förändrat deras liv, att de sagt upp sig från jobbet för att leva ut sina
drömmar, säger Tekla.

Sex personer jobbar här. Deras kontorsplatser delas av med bordsskärmar i beige, sladdar löper ned genom uttag i borden och hålls på plats
av kabeldiken inunder borden. I stället för kontorsstolar sitter medarbetarna på så kallade Office Ballz, pilatesbollar med tygöverdrag med
blixtlås och sömmar i avvikande färg – väldigt mycket snyggare och
fräschare än en bar gummiboll, men fortfarande med samma funktion: den som sitter på den måste automatiskt parera och balansera
och får stärkt coremuskulatur och bättre hållning på kuppen.
– Klart att vi som gillar träning ska ha sådana, säger Tekla.
Dessutom finns här ljudabsorbenter i taken och massor av konstgjorda
växter. Och så sittsäckarna då, med det passande namnet Office Nap.
En möbel som på sätt och vis uppmanar till vila snarare än träning.
För det är ju lika viktigt.
– Genom att köpa in dessa ger en arbetsgivare signalen att det är ok
att ta en liten tupplur under arbetsdagen och samla energi. Forskning
visar att det är bra, säger Johan Götesson.
– Jag har faktiskt inte testat att sova i den ännu, men det är ju skönt
att möjligheten finns! Vi använder dem mest att sitta i; ingen har
somnat här ännu i alla fall, säger Tekla.
På OSB-väggen sitter loggan: stora, rundade gemena bokstäver där
ett av benen på m:et och ett av benet på n:et löper ner parallellt och
vidare ut på golvet. Strecken har blivit Aim’ns främsta signum och har
också blivit kopierade av andra märken. Men ingen har kommit på
idén att göra loggan av ljudabsorbenter, det är ett som är säkert. Utom
Aim’n.
– Det blev supersnyggt, konstaterar Tekla, och förklarar att tack
vare kardborreband på baksidan kan loggan flyttas – särskilt smart
när de har med sig liknande på olika event eller i popup-butiker. Den

Hon berättar om unga tjejer som brukar hänga i butiken och skriver
ned sina drömmar och lägga i Aim’ns drömburk, trots att de ännu är
för små för att handla och ha kläderna. Om ungarna på skolan hon
åker förbi om morgnarna på väg från förskolan, som vinkar glatt till
den strajpade bilen och bär Aim’ns gympapåsar med stolthet.
– De har fattat grejen vi förmedlar. Det är ju inte bara kläder det
handlar om, utan något mycket mer.
Namnet, den aktiva verbformen, ska också spegla just det: den ständiga rörelsen framåt. 2018 kommer nya kollektioner och designer,
träningsresor och event, och i början på året öppnar butik i Göteborg.
– Vi siktar alltid mot nya mål och är alltid i rörelse, så namnet
passar oss perfekt. Egentligen vill vi ju förändra världen, även om det
låter klyschigt. Men eftersom vi nu har den här plattformen som ger
kraft och möjlighet att nå ut till så många, vill vi fortsätta att inspirera
framför allt unga tjejer till att våga drömma. Att göra något av sina
drömmar, precis som vi gjorde, säger Tekla. n

Felicia Lindqvist och Tekla Acs
konfererar i miljö inspirerad av
varmare breddgrader. Palm och
OFFICE NAP, båda från Götessons.

27

28 AKUSTIK Tipsar
Ljudmiljö i rackethall

4 TIPS FÖR lugnare padel
Padeltennis är sveriges snabbast växande sport och antal hallar skjuter i höjden. På grund av det
svenska klimatet utövas sporten främst inomhus vilket innebär utmaningar för akustiken. Padel
spelas på banor med fyra väggar av glas vilket innebär att höga racketsmällar verkligen hörs!
Akustikmiljö är en stor aktör på området och kan erbjuda hallägare en komplett akustiklösning.

1

Växter

Padelsporten kommer från varmare
breddgrader och slog igenom först i Spanien
och Argentina. Kul då med matchande
växtlighet som ger grönska till en annars
funktionsinriktad miljö. För att minska
kostnaderna för underhåll arbetar Götessons
med en hel serie av konstgjorda växter som
också de bidrar till en förbättrad ljudmiljö.

2

Loungeytor är viktiga

Både före och efter spel är det viktigt att skapa en lugn atmosfär – den
sociala delen av sporten är omtyckt. Padeltennis spelas enbart som
dubbel vilket ger en fingervisning om att umgänget på och omkring
banan är viktig. Götessons har en hel serie möbler i ledig och modern
stil som passar bra till sporten: OFFICE BALLZ som samtidigt stärker
bål och ryggmuskulatur och som på bild, bordtennislegenden Jörgen
Persson i en OFFICE NAP som kan användas som både stol och fotölj.

3

Ta hjälp av taket

En bra start är att använda lokalens största yta – taket. Det gäller särskilt
padeltennis där man av naturliga skäl inte kan arbeta med väggarna då de
är av glas. Den 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. Designen leker med de tre dimensionerna
och finns även som väggabsorbent.
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4

Ljudabsorberande sponsorskyltar

Med skyltar av ljudabsorberande material lyfter du fram sponsorerna samtidigt som du bidrar till en
bättre akustik. Detta är något som krävs då sporten i Sverige ofta spelas inomhus på banor bestående av
fyra glasväggar, vilket ytterligare förstärker buller. Med STORPRINT från Akustikmiljö får banägaren en
kostnadseffektiv lösning där själva ljudabsorbenten och ramen sätts upp separat och där sponsorns logotyp
och budskap printas upp för sig. Vid ny sponsor byter man därmed enbart själva trycket.

På bild: Mac Grossman, VD för Växjö och Halmstad Padel Center i par med Sofia Arvidsson,
landslagsspelare i svenska padeltennis-laget och tidigare professionell tennisspelare.
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Akustikmiljö tar helhetsgrepp
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Österrike & Stockholm

LOD från Akustikmiljö runt soffgrupp skapar rum i rummet på MediaMarkts kontor med öppen planlösning.

MediaMarkt skapar akustiska rum i Wien
MediaMarkt Saturn är Österrikes
ledande el- och elektronikkedja. När
bolagets kontor i Wien, Österrike skulle
iordningställas stod man inför utmaningen
att bevara det öppna kontorets fördelar
samtidigt som man vill minimera
nackdelarna, bland annat i form av buller
från maskiner och människor.
Centrala teman i planering och design
blev att därför att skapa olika områden för
arbete, rekreation samt inte minst zoner
som underlättar informell kommunikation.
Akustiken har varit prioriterad under hela
projektet och på hela kontoret finns därför
LOD akustiska lameller. Målet var att
hitta rätt belans mellan transparens och
avskärmning i det öppna utrymmet.
LOD från Akustikmiljö användes genomgående för att dela in kontorsytan i olika funktioner och zoner.
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Fakta
STEFAN ÖRN
Stefan Örn var en av låtskrivarna bakom Azerbajdzjans bidrag i Eurovision Song
Contest under tre år och vann hela tävlingen 2011 med ”Running Scared”. Han har
också skrivit och producerat Louise Hoffstens Melodifestivalbidrag ”Only the dead
fish follow the stream” som blev årets mest spelade i radio P4. 2013 var han med
och skrev låten för Europamästerskapet i fotboll som framfördes av Eric Saade.
Stefan Örn är för övrigt systerson till förbundskaptenen Pia Sundhage.

De stora mixerbordens dagar är över och det mesta görs på dator. Det är en
förklaring till att dagens studios är mindre och bör ha en trevligare inredning.

Studiobygge
text

Anders Wennerström

Stefan Örn om nya Argle Bargle Studios

S

tefan Örn är en av Sveriges mest framgångsrika
låtskrivare och producenter, känd inte minst från sina
framgångar i Melodifestivalen där Stefan kammade hem
segern för Azerbajdzjan. Stefan har även samarbetat med svenska
artister som Carola, Loreen och Louise Hoffsten.
Stefan inledde sin karriär som gitarrist och låtskrivare i bandet
Apollo Drive och har i många år arbetat tillsammans med Anders
Bagge (Madonna, Janet Jackson, Céline Dion och Enrique Iglesias).
Efter nästan tio år i Anders Bagges studio startar Stefan eget
med sin kompanjon Fredrik Olsson under namnet Argle Bargle
Studios som nu håller på att byggas.
Många har en felaktig bild av hur moderna studios ser ut, berättar
Stefan. Förr var det stora rum med gigantiska mixerbord som stod i
centrum och det såg lite ut som ett kontrollrum i ett kärnkraftverk.
Numera är man musiker såväl som låtskrivare och producent (och
sedan även manager, förläggare och skivbolag). Stefan kallar det att
jobba 360. Detta tillsammans med datorernas intåg gör att väldigt få
stora studios finns kvar. Stefan berättar hur man tänker idag.
– Moderna studios ställer helt andra krav på inredning och
design. Det ska vara en komplett arbetsplats och det handlar inte
bara om inspelning och mixning. I en modern studio jobbar man
långa dagar så det måste vara trivsamt och passa 360-modellen.
Tanken med Argle Bargle Studios är att få till en hemmakänsla i
studion som mer ska likna ett vardagsrum, vilket gör det enklare
att skriva musik. De flesta bra låtar är skrivna i soffor snarare än
jättestudios med dess prestationskrav, menar Stefan. Efter kontakt
med Götessons som han känner sedan tidigare fick han upp ögonen för Akustikmiljö som hjälpt studion med en helhetslösning.

Kontakterna med bolagen tog dessutom en oväntad vändning då
Stefan fick uppdraget att göra Götessons egen jullåt.
Studiokonstruktion
Argle Bargle Studios ligger i en kontorsbyggnad i Stockholm och
bestod av betongväggar som skapade en otrevlig ton i vissa frekvenser som man var tvungen att hantera.
– Här handlade det om arbetsmiljö. Arbetar man 12-timmarspass med musik så behöver man frekvenser som är behagliga för
öronen. Vi fick hjälp av Akustikmiljö som har monterat ljudabsorbenter på tak och väggar i hela studion. Så nu är ljudet dämpat och
helt utan ton.
– Ljudabsorbenterna monterades med lim och kardborreband
vilket gör att ljud inte sprids vidare genom kontruktionen. Sedan
gillar jag färgskalan vi tog fram med fina tyger, så nog ser det ut
som ett vardagsrum, säger Stefan.
Inredning
Studios i storstäder ligger ofta i källarplan av ekonomiska skäl och
har därför inga fönster, något som är en utmaning när man vill få
till en hemtrevlig känsla. Argle Bargle Studios får en ledig stil med
möbler och konstgjorda växter från Götessons. Och med gardiner
som också de är ljudabsorberande blir resultatet väldigt ombonat.
– Den nya intredningen ändrar och förbättrar vår arbetsmiljö. Ta
till exempel Office Naps som kan fungera som stol men som många
artister vill ligga i när de skriver text. Och min professionella
studiostol kommer jag att varva med Office Ballz, helt enkelt för
att se efter min fysik då den stärker bål och ryggmuskler, avslutar
Stefan. n
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och textilier som kompletterar den totala rumsakustiken

