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presenterar ljudabsorbent med integrerad belysning
en inspirationstidning från Akustikmiljö I FALKENBERG AB till alla som arbetar med vackra och funktionella miljöer
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AKUSTIK06
innehåll
Nederländerna/
På sidan 5 berättar Bram Roose, Nela Viskovic
och Koert Broekman om hur nordisk design vinner
mark i Nederländerna och om hur man där hanterar
akustiken i moderna lokaler.
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White/
På Stockholm Furniture Fair 2014 presenterar
Ingrid Backman, Andreas Milsta och Monika
Semkowicz på White Arkitekter ett helt nytt
inredningskoncept för bättre ljudmiljö. Tjuvkika på
sidan 18 om tankarna med integrerad belysning,
metallnät och synliga konstruktioner.

18

Med omsorg om det lokala/
På de sista uppslagen lär vi känna Patric
Gustafsson som är ny vd på Akustikmiljö.
Hyper Island Stockholm/
Möt Christopher-Robin Eklund på skolan Hyper Island på
sidan 12. Christopher uppfann tillsammans med Akustikmiljö
en ny typ av akustisk skärmvägg för tillfälliga grupprum.

24
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n-sourcing. Smaka på det ordet! Personligen tror jag du kommer att se det allt
oftare i nyheterna framöver. Det är många
saker som gör det. Det finns en lång rad fördelar
med egen produktion såsom flexibilitet och
snabbhet i utförande och leverans mot kund. För
egen del tycker jag det viktigaste är att egen produktion underlättar innovation. Att produktion
och produktutveckling går hand i hand.
Tack vare vår lokala produktion i Falkenberg
får vi dessutom en bättre kontakt med det nära
samhället runt omkring oss. Våra barn lirar
pingis och gitarr med varandra. Vi ingår i en
krets människor som alla behöver varandra!
Vår in-sourcing har under året lett fram till
två nya produkter som vi är stolta över. I samband med att skolan Hyper Island behövde en
ny typ av enklare och mycket stora skärmväggar
var produkten BLOCK född. Med skärmen kan
man i lokaler skapa sina egna små ”kvarter” och
ändra efter behov.
Tillsammans med White Arkitekter blev vi
under hösten klara med MOSAIK, ett helt nytt
koncept för vägg- och takabsorbenter. Designen
är inspirerad av japanska hem med sina synliga
träramar som leker med begreppsparet öppen–
stängd. MOSAIK ger inredare och arkitekter
möjligheten att arbeta med integrerad belysning samt att påverka formen med många olika
ytskikt såsom metallnät och textilier.
Kom och träffa oss på Stockholm Furniture
& Light Fair den 4-8 februari (A35:02) eller på
Nordbygg den 1-4 april (C04:63). I vår monter
kommer vi att visa exempel på hur den nya
produkten MOSAIK kan
användas. Det ska bli
spännande att höra dina
tankar på vad man
kan göra med den.

Patric
Gustafsson
Vd, Akustikmiljö
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MEDARBETARE I
Detta nummer

Tidningen Akustik ges ut av Akustikmiljö i Falkenberg AB
i samarbete med Spiro kommunikation.

Magnus Carlsson är en fotograf som är mest känd för
matfotografering. Hans arbete kan ses i kokböcker såsom
Lisa Lemkes ”Allt i en gryta” och Ståhlboms ”Bullar och
bång”. Magnus lever i Skrea, Falkenberg och anlitas flitigt av
byråer i hela Sverige.

ansvarig utgivare Patric Gustafsson, Akustikmiljö
redaktör och ad Anders Wennerström, Spiro kommunikation
produktion Spiro kommunikation, Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, spiro.se
skribenter Sofia Eriksson, Olle Niklasson, Anders Wennerström
fotografer Magnus Carlsson, Sara Arnald, Linda Tengvall
tryckeri V-TAB. Akustik är tryckt på miljövänligt papper märkt med FSC, PEFC,

EU Eco-label & Svanen.
hemsida akustikmiljo.se
adress Akustikmiljö, Box 77, 311 21 Falkenberg
telefon växel +46 (0)346-714850 Fax +46 (0)346-87988
e-post info@akustikmiljo.se
Citera oss gärna, men ange källan. För ej beställt insänt material ansvaras ej.

Sofia Eriksson är en Göteborgsbaserad journalist och
redaktör som jobbat med kundtidningar i mer än tio år.
Sofia skriver lättsamt och initierat om alla ämnen – allt från
shopping och lastbilar till design och arkitektur.

04 Nyheter
I korthet

En textil informationsdisk
Textile and Fashion Center i Borås håller till i en gammal industrilokal som just nu

bra ihop med all betong. Stenmaterialet i disken är ett kompositmaterial som heter

görs om till ett centrum för mode och textil. En textil science park som även huserar

Corian. I taket hänger lodräta utskurna skivor i plexiglas, glasets kusin, som varieras

textilmuseet och andra aktörer inom området. Man ville bevara den industriella

i färg och opacitet, säger Ingrid Persson.

känslan med mycket öppna ytor i hårda material och där man dessutom tydligt kan
se byggnadens konstruktioner.
Uppdraget att inreda lokalerna gick till Eva Holfve och Ingrid Persson på Mönsterverket. De har själva utbildat sig vid textilhögskolan i Borås vilket ger en personlig

– För att förstärka husets identitet som en plats full av expansiv framåtanda valde
vi att också inkorporera modern teknik och ljus i konstruktionen. I disken sitter en
specialtillverkad rundad LED-display och i taket LED-slingor som förstärker randigheten, fortsätter Ingrid.

koppling till projektet som omfattar två våningar med offentliga ytor, hörsalar,
konferensrum och kontor.

Förutom de rent estetiska värdena så är arbetsmiljön också viktig. Här har Möns-

 Eva och Ingrid har arbetat fram ett helt inredningskoncept för deras ytor. Först ut

terverket arbetat med ljudabsorberande material i taket. Själva absorbenten är

är centrets informationsdisk.

delad i två, dels den inre halvcirkeln, dels den yttre halvcirkeln som sitter innanför

– Vi ville skapa en textil känsla och en textil konstruktionsupplevelse utan att
jobba med textil. Den runda formen gör sitt för att förstärka detta, men också det

plexiskivorna. Absorbenten är Akustikmiljös Single 50 mm absorbent, laminerad
med en grå ulltextil.

svävande taket som påminner om en korsett eller pipkrage, berättar Eva Holfve.
– Randigheten som återfinns både i disken och i taket är en vinkning till textila

Mönsterverket är ett oberoende designföretag grundat av Eva Holfve och Ingrid

mönster. De mjuka formerna står som en välbehövlig kontrast till husets tydligt

Persson som erbjuder textildesign och inredningskoncept. De flesta projekt rör of-

industriella identitet, fortsätter Eva.

fentlig miljö med målet att omvandla dem till inspirerande och upplevelserika platser

Två byggelement som ofta återkommer i huset är betong och glas, vilket Mönster-

för de människor som använder dem. Ett typiskt projekt är fullt av humor och smarta
lösningar men framförallt unika textilier och mönster i kombination med möbler,

verket tog fasta på.
– Vi valde att arbeta med ett förädlat stenmaterial i disken som estetiskt fungerar

utsmyckning och andra inredningsdetaljer som skapar helheten av ett rum.

Till höger: ljudabsorbenten med infälld belysning i informationsdiskens tak.
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KÄLLA: Hörselskadades riskförbund

dB i en kvart är lika uttröttande som åtta timmars exponering
i 85 dB. Även vid samtalsstörande ljud, under 80 decibel, spelar
exponeringstiden roll.
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text

Sofia Eriksson

Nordiska
ljudmiljöer tar
plats i
Nederländerna
Holländarna har länge varit förtjusta i
nordisk design. Men nu har de också fått
upp ögonen för akustiken. En av branschens
frontfigurer och en sann nordisk ambassadör
är Bram Roose, som nu sprider nordiskt ljud
över hela Benelux.
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N

är jag får tag
på Bram Roose på
telefon i Amersfoort i Nederländerna, sitter han med
ett kärt besvär: 30
kundfakturor som
ska skrivas och skickas före årsskiftet.
Ett tydligt bevis på att hans företag
Nordic Silence har lyckats bra under
det första år som det har funnits.
– Jag har vunnit i princip alla
upphandlingar jag varit med i. Vi är de
enda som kan garantera en kvalitetssäker akustiklösning, och det är otroligt
viktigt för kunderna. Att vi dessutom

verkar i brytpunkten mellan design
och funktion är något som allt fler
uppskattar, säger han.
Uppdragen – att tillsammans med inredningsarkitekter ljuddämpa effektivt
och snyggt i offentliga miljöer och
på kontor runt om i Nederländerna,
Belgien och Luxemburg – har rasat in.
Detta trots att marknaden enligt Bram
Roose är ganska omogen.
– Det börjar bli viktigt med
ljuddämpning och akustik. Bland
arkitekterna är det olika; vissa ser det
som en ren bygg- och konstruktionsfråga medan andra förstår hur tätt det

hänger ihop med interiördesign. En del
har stor kunskap, andra mindre. De
flesta har nog mindre faktiskt, vilket
innebär att vi ofta får en coachande
roll där vi försöker översätta deras
behov i konkreta lösningar.
Egentligen
handlar det mer
om atmosfären
än produkterna,
vilken känsla
ett rum ska ha
och hur den ska
påverka de som
befinner sig i det.

Öppna kontorslandskap
Läget i Nederländerna, som är Bram
Rooses största marknad, är precis
som i många andra länder: det är
dyrt att bygga nytt och i stället för att
flytta försöker företag maxutnyttja det
utrymme de redan har. Små separata
kontorsrum rivs till förmån för öppna
kontorslandskap. Ett typiskt projekt för
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Arkitekt: Nela Viskovic
Inredningsarkitekt med kontorsdesign som specialitet. Trendspaning: ”Akustiklösningar behövs mer och mer. När de öppna kontorslandskapen behöver delas
av men ändå vara semitransparenta och flexibla fyller designad ljuddämpning
en dubbel funktion – det ger en god ljudmiljö och synliga rumsavdelare.”

BODEMSANERINGS KONTOR I UTRECHT
Utmaning
Företaget Bodemsanering i Utrecht utför markmätningar åt den holländska statliga järnvägen
och jag fick i uppdrag att inreda deras kontor. De ville ha en öppen men ändå tyst miljö med
bara några få utrymmen där man kunde stänga om sig. Inspirationen kom från staden Utrecht,
så lounge-utrymmet fungerar som ett torg och är placerat i mitten av kontoret. Kundens första
reaktion var att det skulle bli för störande för de som satt och arbetade i närheten eftersom alla
vanligtvis inte äter på samma gång.

Lösning
Jag skapade en visuell men ändå transparent barriär med LOD-stavar i olika jordfärger.
Råmaterial och ytor i lager kopplar till jordlager, vilket kopplar till företagets verksamhet. På
väggen i loungen sitter en PRINT ljudabsorberande tavla på ungefär 4x2,5 meter. Fotot är taget
av den holländske fotografen Kees van de Meene och är ett gammalt järnvägsmotiv så det
kopplar till företagets uppdrag. Lamporna är också gjorda av ljuddämpande material som direkt
dämpar mycket av ljudet runt bordet.

I konferensrumet hänger en stor bild med ett historiskt foto från
trakten. Bilden är gjord med Akustikmiljös ljudabsorbent BIG PRINT
som är en ramspänd fotovägg. Kan fås i storlekar upp till 2,6x10 m.

Resultat
Kunden är väldigt nöjd med sitt nya kontor och ingen klagar på att de störs av ljud från loungen.
Rummet har blivit väldigt mysigt och omtyckt och är verkligen ett hjärta i lokalen. LOD-stavarna
har fått enbart positiva kommentarer, och för min del var det extra roligt att kunna leka med
färger i olika kombinationer. Funktionen och designen i ett gör LOD-stavarna väldigt användbara
som rumsavdelare.

LOD Akustikstavar användes genomgående för att skapa arbetsplatser
som ger en känsla av både öppenhet och avskildhet.

Nordic Silence är ett daterat kontorshus från 70-talet som strippas totalt på
insidan och byggs upp igen med öppen
planlösning.
– Företagen älskar det, det är
transparent, kreativt, trendigt och
platseffektivt. Men det innebär en
utmaning för inredningsarkitekten.
Ont om väggar, öppna ytor där ljud
fortplantas och allt fler kan störas av
varandra. Men det är där vi kommer
in i bilden med vår expertis och våra
flexibla lösningar.
Nordisk atmosfär
För att förstå Nordic Silences framgång

och starka position behöver vi dock gå
tillbaka lite i tiden. Alltihop började
egentligen med att Bram träffade sin
finska fru och började besöka landet.
– Varenda gång vi var i Finland såg
jag alla dessa vackra, enkla men ändå
väldesignade saker. Jag kände förstås
till att ni i Norden är duktiga på design, men nu kunde jag själv uppleva
den speciella atmosfären designen
skapar, säger han.
Så när han efter 18 år som anställd
marknadsförare och säljare i större
företag kände att han ville vara mer
kreativ, utveckla egna koncept och
jobba för att förverkliga sina egna

Företagsnamnet
Nordic Silence
står för sig själv.
Tunnelma betyder
atmosfär på
finska.

idéer, kändes det naturligt att ta upp
den nordiska tråden.
– Jag startade mitt första företag,
Tunnelma Design för sju år sedan. Vi
importerar nordisk design från Finland, Sverige och Danmark. Men jag
ville inte bara vara Benelux-agent för
nordiska lampor och prylar utan också
skapa något. Så egentligen handlar det
mer om atmosfären än produkterna,
vilken känsla ett rum ska ha och hur
den ska påverka de som befinner sig
i det.
Bram Roose beskriver sina skapade
atmosfärer som nutida, varma och med
en särskild nordisk skruv. Prydliga och
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Arkitekt: Koert Broekman – Studio Koert Broekman
Inredningsarkitekt och oberoende designer, ofta i nätverkskonstellationer.
Trendspaning: ”De som ägnar sig åt akustiklösningar i Nederländerna har
mycket att göra, det är ett gott tecken! God akustik har blivit en nödvändighet
när allt fler strävar efter öppna arbetsmiljöer som har en informell känsla
och påminner om hemmiljöer. Dessutom är den ”ruffa”, nakna stilen där man
till exempel skippar innertak väldigt trendigt just nu, och när man rivit ut
det upptäcker man att man får akustikproblem. Fortfarande är det ofta så
att man först när man designat klart och flyttat in upptäcker att ljudmiljön
inte fungerar. Det borde man ta hänsyn till, både konstruktions- och
budgetmässigt, från början.”

Ljudabsorbtionen i taket kompletterades med MOLN frihängande ljudabsorbenter från
Akustikmiljö. Cirklar finns i storlekar upp till 160 cm (diameter).

enkla, hellre med trä än aluminium,
och med nordiskt dna och prägel.
Tunnelma betyder just det, på finska:
atmosfär.
– Atmosfärkonceptet är nyckeln till
framgången, men det handlar också
om tajming. Nordisk design har på
senare år blivit otroligt hett i Nederländerna, säger han.
Efter några år, och med ett stadigt
växande kontaktnät bland arkitekter
och inredningsarkitekter, började
Bram Roose få allt fler frågor om
akustik.
– Först förstod jag inte varför de

vände sig till mig. Jag kunde ju inget
om det. Men det var en förtroendeoch varumärkesfråga: kunderna och
mina samarbetspartner räknade med
att jag skulle komma på en bra lösning, och det allmänna intrycket här
var, och är, att i Skandinavien är man
bra på akustik.
Så han började researcha och lärde
sig att så var det. Och så googlade han
helt enkelt på ”skandinavisk akustik”
och råkade på Akustikmiljö.
– Det viktiga för mig var att hitta
någon som kunde skräddarsy lösningar, och när jag läste om Akustikmiljö
och såg bilderna på webben så fick jag

Detalj: Pelarna i centret är klädda med SINGLE ljudabsorbent i grön
profilfärg.

genast en massa idéer. Jag kände att
här fanns det möjligheter att tillgodose
kundernas behov.

Alla i
Nederländerna vet
vad den nordiska
tystnaden innebär.

Nordisk tystnad
Och så föddes varumärket Nordic Silence och, som det heter, på den vägen
är det. Samarbetet blomstrar. Nu är
Nordic Silence och akustiklösningarna
en tydlig del av Bram Rooses företagsidé. Också här är namnet viktigt och
signifikativt.
– Alla i Nederländerna vet vad
den nordiska tystnaden innebär. Vi
föreställer oss lugnet i att åka bil eller
vandra i ett tyst och magiskt landskap
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Frihängande runda MOLN samt SINGLE ljudabsorbenter på
väggar och runt pelare skapar en lugn och mjuk känsla. Vägg- och
pelarabsorbenterna är infästa med kardborre och tygomvik.
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Bildtext

flera timmar utan att uppleva störande
ljud eller ens träffa en enda människa.
Samtidigt som det signalerar kvalitet
och kunnande. Ett perfekt namn.

samtidigt satt och jobbade i närheten.
Eller det helt nybyggda sport- och
kulturcentret där alla idrottshallar
försetts med perfekt ljuddämpning
efter alla konstens regler, men där
Drömprojekten kommer
arkitektens estetiska uttryck gått före
Under året som gått har Bram Roose,
akustiken i entréhallen, med ett hårt
Akustikmiljö och olika inredningsarkioch besvärande ekande ljud som följd.
tekter samarbetat kring flera spän– Helt galet, men trots att vi bara
nande uppdrag. Bland annat att lösa
hållit på ett år så tycker jag att jag
akustiken i ett kontorslandskap där
redan har fått utföra mina drömprolunchrummet placerats som ett hjärta
jekt. Men det lär komma nya, för allt
mitt i ljudabsorbenter
lokalen och företaget
oroade
sig medfler
hör av sig när de ser våra smarta
SINGLE
på väggarna
är klädda
centrets
för bestickskrammel,
mikrovågspling
lösningar,
färgskala
som skapar en homogen
atmosfär. Alla textilier
är i säger Bram Roose. n
100
ullsom
från skulle
holländska
ochprocent
samtal
störaMeervilt.
de som

BRAM ROOSE
Driver företagen Nordic Silence och Tunnelma
Design. Brinner för arkitektur, nordisk design
och akustiska lösningar för kontor och offentliga
lokaler.
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SAFARI KULTUR- OCH
SPORTCENTER I Maarssenbroek
Utmaning
Safari Center är ett nyöppnat sport- och kulturcenter med idrottshallar,
simhall och bibliotek bland mycket annat. Men när det stod klart insåg
man att man helt missat akustiken i bland annat entrén. Det är ett stort
öppet utrymme som i princip alla som besöker centret passerar, och här
finns också en reception och en restaurangbar där besökare kan sitta
ned och äta och dricka något, vänta på barn som ska hämtas eller prata
lite efter matchen. Men problemet var att ljudnivån i både entré, reception och restaurangbar var högt över tillåtet gränsvärde. I stället för att
vara ett mysigt, välkomnande ställe riskerade entrén att bli en högljudd
trafikled där ingen ville eller ens orkade stanna till. Vi fick i uppdrag att
inreda så att allt skulle bli mysigare och så att ljudnivåerna sänktes med
upp till tre fjärdedelar. Vi fick också en rejält tilltagen budget, men det
var tydligt att här fanns inte plats för några standardlösningar, utan allt
måste skräddarsys.

Lösning
Vi gick helt enkelt ’all in’ för att få ned ljudnivåerna under gränsvärdet:
väggpaneler, plattor i taket, rumsavdelare och paneler på pelare. Grönt
är hela centrets temafärg, så det kunde vi inte komma runt. Men det var
en bra färg att jobba med! Jag valde flera sorters grönt till ljudabsorbenter för väggar och pelare för en härlig lugn safarikänsla. Akustiktavlorna på väggarna har holländska naturteman, majsfält till exempel,
som många kan känna igen sig i. Gipstaket byttes ut mot akustikplattor
och dessutom hänger fler ljuddämpande cirklar i olika storlekar på
strategiska ställen. De är i olika blå nyanser så att man kommer att
tänka på himlen, havet och simning, placerade i ett naturligt flöde där
ljuddämpningen är som mest nödvändig. De är både dekorativa och
effektfulla. Rumsavdelarna är också i olika gröna färger och hjulförsedda så att lokalen blir flexibel.

Resultat
Alla är nöjda! Det både ser bättre ut och låter bättre i entrén. Projektledaren är nöjd för att vi fick ned ljudnivå och klang under gränsvärdet.
Kunden är nöjd för att de inte trodde att det kunde bli mysigt – men
det blev det! Personalen älskar att de slipper oväsen – en av damerna i
receptionen hade tidigare klagat på att hon knappt kunde höra sig själv
tänka och att hon var jättetrött efter en arbetsdag, men nu har det vänt
helt och hållet. Jag vet inte om försäljningen i baren har gått upp, men
det borde den ha gjort för nu är det mycket vilsammare och trevligare
att sitta där. Besökarna verkar trivas. Och dessutom är allt så välgjort
in i minsta detalj. Alla profiler och sömmar, all finish är så välgjord och
andas kvalitet, vilket förstärker intrycket av hela lokalen.

TIPS &
R ÅD

SNYGGARE LJUD
Följ oss på facebook

VI HJÄLPER TILL
MED TIPS OCH RÅD
I DITT PROJEKT. DU
FÅR KONKRETA
EXEMPEL PÅ HUR
MAN KAN SKAPA
LYCKADE MILJÖER
– AKUSTISKT OCH
VISUELLT.

Detalj: Absorbenternas ulltyg är vikt runt kanten för bättre estetik.

facebook.com/akustikmiljo
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Skärmen som ger flexibla ytor

Hyper Islands behov av att kunna skapa tillfälliga
grupprum blev grunden till den nya produkten BLOCK.
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Christopher-Robin Eklund, Hyper Island

Hyper Island
Skapandet av BLOCK
text

M

Olle Niklasson bild Sara Arnald

an kan säga att Hyper Island vid Telefonplan
i Stockholm blev ett offer för sin egen popularitet.
Skolan flyttade in i de nya lokalerna i mars 2013
men det dröjde bara ett par månader innan man
upptäckte att ljudnivåerna skenade iväg när för
många elever och för många aktiviteter tvingades samexistera på
samma yta.
Problemet delar man i och för sig med många andra som arbetar i
öppna kontorslandskap men för Hyper Island är det också en produkt
av skolans oortodoxa sätt att bedriva undervisning.
Christopher-Robin Eklund, som ansvarar för kursen Interactive Art
Director, berättar att allt arbete sker i grupper och helt utan föreskrivna litteraturlistor eller prov.
– Studenterna arbetar istället med verkliga projekt. Just nu jobbar
vi med två internationella uppdragsgivare som vill vara anonyma och
Stockholmsföretaget Atracta som vart och ett har en problemställning
som vi ska lösa. Vi får en brief från dem och studenterna tar sedan
direktkontakt med kunden och sedan arbetar de tillsammans på att
lösa problemet.
Ett fall löper normalt över fyra veckor och stort fokus ligger på hur
gruppen arbetar, dynamiken inom gruppen och gruppens effektivitet.
Det blir med andra ord mycket kommunikation inom de olika grupperna och med så många som tio grupper igång samtidigt i samma
rum krävs det ingen överdriven fantasi för att få bilden klar för sig.
Christopher-Robin Eklund beskriver ljudmiljön som bitvis outhärd-

lig och arbetsklimatet som ineffektivt, men som före detta arkitekturfotograf med fallenhet för problemlösning tog han på sig att försöka
åstadkomma en förbättring av rumsinteriörerna.
Byggmodul som kan flyttas av en person
Eftersom det inte fanns någon budget för akustikåtgärder började
Christopher-Robin leta på Blocket efter begagnade akustikskärmar
men efter att ha konstaterat att det inte var någon framkomlig väg
tog han kontakt med Akustikmiljö och utifrån ett antal givna mått
bad han dem ta fram en skärm som skulle stänga ute ljud men också
kunna fungera som en sorts byggmodul. Skärmarna skulle vara så
stora som möjligt men inte så höga att de störde luftkonditioneringen
i lokalen och de måste dessutom rymmas i hissen och kunna passera
genom husets dörröppningar. I teorin gav detta också att de kunde
flyttas runt av en person och på så sätt tjäna som byggmoduler för
tillfälliga grupprum.
Med utgångspunkt från Christopher-Robin Eklunds mått tog Akustikmiljö fram en produkt som hittills hade saknats på marknaden: i
storlek en kombination av en golv- och en skrivbordsabsorbent och till
funktionen en skärm som var både absorberande och ljudreducerande.
Kärnan i skärmen är en 5 mm mdf-board med ett högt reduktionstal
omgivet av två 40 mm EcoSUND absorbenter som gav den en dubbelriktad verkan.
Och det som började som ett problem som ledde till ett önskemål
från en kund utmynnade så småningom i en prototyp och är nu en

14 Block

Skärmen som ger flexibla ytor

Projektgrupperna på Hyper Island byter både fokus och medlemmar över tid. Eleverna flyttar skärmväggarna för att hela tiden skapa rum som passar för stunden.

produkt hos Akustikmiljö. Skärmen kallas Block, ett namn som
dels syftar på dess förmåga att förhindra oönskad ljudutbredning
men också på att den bygger slutna enheter, som kvarter, i det öppna
landskapet.
användbara Lokaler
För Hyper Island som haft Block i sina två undervisningslokaler vid
Telefonplan har situationen förbättrats väsentligt. Och det handlar
inte bara om akustiken i lokalerna. Eleverna kan nu möblera upp sina
egna mötesrum och anpassa storlek och form exakt efter vad gruppens
verksamhet kräver. Flexibiliteten gör också att man kan välja att både
dra fördelar av det öppna landskapet med en stor samlingsyta vid projektorskärmen för gemensamma dragningar samtidigt som varje grupp
kan ha sitt eget lilla cellkontor.
Sett från Christopher-Robin Eklunds initiala utgångspunkt när han
började leta efter snabba och billiga lösningar på Blocket blev det förstås dyrare men effektivitetsvinsten har visat sig väga upp den ökade
kostnaden med råge.
– Det var det värt. Skärmarna gör att lokalerna nu är användbara
på ett helt annat sätt. Alternativet hade varit att bygga glasväggar och
det hade inte bara kostat mycket mer utan också skapat hinder för
vårt flexibla sätt att jobba, så sett till resultatet var Block det mest
prisvärda alternativet.
Fakta Hyper Island
Hyper Island är ett svensk-globalt företag som utbildar människor och
organisationer över hela världen; som yrkeshögskola med program
inom digital kommunikation, innovation och ledarskap och som strategisk partner till företag som vill utveckla sin organisation affärsmäs-

sigt och kulturellt. Hyper Island grundades i Karlskrona 1996 och
sedan starten har yrkeshögskolan haft mer än 3 000 studenter från
mer än 40 länder. Idag har företaget cirka 60 anställda och bedriver
undervisning inom Mobile Design and Development i Karlskrona;
Digital Media och Motion Graphics Designer i Stockholm och Karlskrona; Interactive Art Director, eCommerce Business och Digital Data
Strategist i Stockholm; MA Digital Media Management i London och
Manchester; MA Digital Media Management i Singapore; plus att man
bedriver master classes i New York.
2010 belönades Hyper Island med Nationalencyklopedins Kunskapspris inom kategorin näringsliv “för inspirerande och innovativ
kunskapsspridning som gynnar Sveriges konkurrenskraft och entreprenörsanda”. n
n yhet

FAKTA
Skärmen BLOCK
• Ljudabsorberande och ljudreducerande skärm
• Mått: 2000x1500x100mm
• Material: Kärna av 5 mm mdf klädd med 40
mm EcoSUND klass-A absorbent på båda
sidor.
• Utföranden: Ram i vitt, svart eller trälaminat
och med många olika tyg- och mönsterval
tillgängliga. Fot i mdf eller hjulförsedd.
• Pris: 9 300 kr.
• Säljstart: Januari 2014.
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MÖT OSS
Stockholm Furniture Fair 4-8 feb & NORDBYGG 1-4 apr
MON TER
A35:02

MON TER
C04:63

VI visar våra nya lösningar för 2014

Ny unik serie ljudabsorbenter med integrerad
belysning. Se den på Stockholm Furniture Fair.

MOSAIK Vägg, takabsorbent

BLOCK Golvskärm

BIG TIME Akustisk klocka

16 Nyfiken på TRÄ
Materialet som lever

06
1

UDDA TING AV trä
Många hyser en kärlek till trä som material. Det är de organiska
och formbara egenskaperna som lyfter allt i trä.

2
Träsneakers

Den frankrikebaserade arkitekten Paul Coudamy har designat en serie träskor för skoföretaget K-Swiss. Allt är gjort för hand. Skorna har
ett fint utförande och kan väl mest ses som ett experiment för alla de
som älskar sportskor.

MOSAIK ljudabsorbent

En helt ny systemlösning från Akustikmiljö med
design av White Arkitekter. Designen är inspirerad
av japanska hem med synliga träramar som inredare
och arkitekter kan fylla med en mängd olika ytskikt
av metallnät och textil. Själva ljudabsorbenten är
tillverkad av EcoSUND från Akustikmiljö och är
gjord av återvunnen PET och växtfiber.

3

Tangentbord i ett
trästycke

Franska Orée tillverkar ett trådlöst
tangentbord som görs av ett helt stycke
lönn eller valnöt. Tangentbordet fungerar
tillsammans med datorer, läsplattor och
telefoner med bluetooth. Designen tar avstamp
i att tekniska tillbehör från stora tillverkare ofta
ser alltför opersonliga ut. Orées tanke är därför
att blanda modern teknik med tradition och
hantverk. Pris 150 euro på oreedesign.com.
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4

Bough Bike

Industridesignern Jan Gunneweg från Holland älskar materialet trä och inkorporerar det i allt sitt arbete. I Nederländerna
görs var fjärde resa på cykel så det var kanske ingen tillfällighet att just en cykel kom att bli Jans mest utmanande projekt.
Jans cykel består av 95 procent trä genom att även hjul, pedaler och styre är tillverkade av trä (ek som är ett mycket
stryktåligt och vridstyvt material). Läs mer och beställ din unika cykel på boughbikes.nl. Pris från 1.500 euro.

5

Retro klockradio

Klockradio designad av Jonas Damon. Klockan är gjord av bokträ
och är egentligen en laddare för iphone. Den rätta retrolooken
på urtavlan får du genom att ladda ned den tillhörande appen på
itunes store. Givetvis ingår även alla nödvändiga alarmfunktioner.
Vill du känna dig som Bill Murray i ”Måndag hela veckan” vaknar
du till ”I got you babe”. Pris 40 dollar på uncommongoods.com.

6

Hörlurar Woodbud

Woodbud hörlurar görs av plantageodlad
hardwood vilket gör dem miljövänliga,
ljudisolerande och bekväma. Hörlurarna
finns i fem starka färger. Levereras i 100%
återvunnen förpackning. Pris 25 pund.
Läs mer på woodbuds.com.

18 PRoduktutveckling
White Arkitekter

Inredningsarkitekten och designern Ingrid Backman och
ljusdesignern Andreas Milsta på White Arkitekter.
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MOSAIK

Ett akustiskt pussel
text

Olle Niklasson bild Magnus Carlsson

Akustikmiljö och White Arkitekter har i ett samarbete
skapat en moduluppbyggd akustikprodukt med integrerad
belysning där målsättningen är att två kompetenser och två
uttryck ska skapa en upplevelse långt utöver ett plus ett.

H

ur ser ett tyst
ljus ut? Den och många
andra frågor har sysselsatt White arkitekter
och Akustikmiljö under
2013. Det hela började som ett spontant samtal mellan Ingrid Backman,
designer och inredningsarkitekt från
White Arkitekter, och Akustikmiljös
Magnus Gustafsson under Stockholm
Furniture Fair förra året. Samtalet
utmynnade i en idé om ett samarbete
kring ett nytt akustiskt koncept som
innefattade integrerad belysning.
Ingrid Backman hade som föreskrivande inte bara mångårig erfarenhet av Akustikmiljös produkter utan
också respekt för deras kunnande och
såg också fördelar i att kunna arbeta
lokalt med Falkenbergsföretaget. Efter

att ha engagerat Whites ljusdesigner
Andreas Milsta i projektet följde man
upp den första spontankontakten med
ett mer organiserat möte hos Akustikmiljö i Falkenberg i slutet av februari.
Man drog upp fastare riktlinjer för
projektet och satte upp en tidsplan: till
Stockholm Furniture Fair 2014 skulle
en ny produkt visas upp.
Nästa steg blev att undersöka
marknaden, titta på Akustikmiljös befintliga produktsortiment och försöka
definiera målgrupper och användningsområden. I slutet av april var
designplattformen fastställd och man
började arbeta med idégenerering och
konceptförslag.
Projektet växte och hos White satt nu
ganska många och skissade på olika

I en ram kan man
ha i princip vad som
helst; en absorbent
klädd med tyg
eller metallnät, en
whiteboard eller en
spegel.
Ingrid Backman,
White Arkitekter

förslag. I början av juni hade alla skisser utkristalliserats till två produktidéer.
– Och båda har vi skrotat, säger
Andreas Milsta och skrattar innan han
fortsätter. Så kan det vara ibland. Man
har en bra produktidé men kanske är
tiden inte rätt eller så spelar andra
faktorer in som inte har med själva
produktidén att göra.
Efter semestern gjorde man ett omtag
och ett nytt idékoncept togs fram i
september som båda parter var nöjda
med. Ingrid Backman utvecklar:
– Vi såg ju att Akustikmiljö var bra
på ramar, och i en ram kan man ha i
princip vad som helst; en absorbent
klädd med tyg eller metallnät, en
whiteboard eller en spegel. Genom det

20 PRoduktutveckling
White Arkitekter

inspiration: Ramverk

En inspirationskälla som här exemplifieras av det traditionella japanska huset är synliga ramverk av trä som går att kombinera i det oändliga. Det är också ett exempel
på hur man kan bygga upp arbetsytor som kan vara öppna, halvtransparenta eller slutna. Foto: Tanaka Juuyoh

man som kund väljer i ramarna kan
man ha delar som är öppna, halvtransparenta eller slutna. Projektet landade
alltså i en sorts återvinning. Vi tog
fasta på ramar som är Akustikmiljös
grund i deras befintliga produktsortiment och vi slapp uppfinna hjulet igen.
Ramkonceptet innefattar också ett
befintligt upphängningssystem vilket
samtidigt ger fördelen att inredningsleverantörer och montörer redan är
bekanta med systemet.
Ramarna med sitt innehåll kan
sedan kombineras i det oändliga: golvstående skärmar, som rum i rummet,
kombinationer av vägg/takabsorbenter eller i mosaikliknande sammansättningar av absorbenter plus vad
man kan tänkas behöva där systemet
monteras.

– Man ger kunden möjligheter att
forma sina rum efter de egna behoven
vilket skapar ett mervärde utöver de
grundläggande akustiska egenskaperna, fortsätter Ingrid Backman.
Funktionerna är ännu så länge bara i
sin linda och vi är öppna för vad Akustikmiljö anser ligger i linje med deras
produktprofil. Och inte minst, vad
kunderna kommer att efterfråga.
Men ljuset då? Om man börjar i
konstruktionsänden så består belysningen av en ljuslist infälld i ramens
framkant. Själva ljuskällan är alltså
dold. Idén är att ge den vertikala ytan
ett släpljus som kan anpassas så att
det inte bara blir rätt ljusmängd till ramens storlek, utan även att rumstemperaturen kommer att kunna anpassas

Stearinljus är ett
exempel på tyst
ljus. Det skapar en
stämning som sänker
volymen genom att
samtalet blir intimare.
Andreas Milsta,
White Arkitekter

så att ljuset samspelar med materialet
i ramen. En annan fördel med att
integrera belysningen i systemet är att
man slipper alla kompromissartade ad
hoc-lösningar efteråt.
– Det blir helt enkelt snyggare,
säger Andreas Milsta och går direkt på
upplevelsefaktorn innan han fortsätter.
Tidigare har man arbetat med form
och struktur i absorbenter och sedan
har man belyst dessa med spotlights.
Här har vi allt i ett. Absorbenterna
kommer att vara ljusbärare i rummet
precis som vilken pendelarmatur som
helst. En yta som skapar en upplevelse
till rummet men som samtidigt har
funktioner långt utöver en normal
armatur.
Stämning är nyckelordet här. Det
handlar inte om något allmänljus, men
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Fakta Projektmedlemmar
backman, Milsta & SEMKOWICZ
inspiration: ljus

Ingrid Backman är inredningsarkitekt och designer utbildad på
HDK, Högskolan för Design och
Konsthantverk och har arbetat på
White Arkitekter sedan 1999. Som
arkitekt har Ingrid bland annat utformat kontorsmiljöer, varit involverad i
arbetet med Göteborgs Konserthus,
och som designer formgett mönster
för Almedahls och möbler för bl a
Mitab, Piiroinen och Ragnars Work.
Andreas Milsta har arbetat åtta år
som ljusdesigner på White Arkitekter och gjort allt från att ljussätta
privata trädgårdar till hela städer.
Andreas har tagit fram belysningsstrategier för bland annat Piteå,
Uppsala och Alingsås och är sedan
fem år tillbaka också projektledare
för Ljus i Alingsås.

Med indirekt släpljus integrerat direkt i
ljudabsorbenten, skapar man ett stämningsfullt rum. Här kom inspirationen från bland
annat Gaudís Casa Batlló. Foto: O. Pålsson

inspiration: material

En annan inspiration är att kunna fylla
ramverket med material av skiftande täthet
och karaktär – till exempel nät i kulör och
mässing. Foto: Detlef Schobert

samtidigt som det bidrar till rumsligheten så menar Andreas Milsta att
man faktiskt kan tala om ljus ur ett
akustiskt perspektiv.
– I hotellmiljö, till exempel, dimrar
man ned belysningen under kvällen
för att hålla nere ljudnivåerna och där
handlar det om ljusnivå och intensitet.
Ljuset skapar tystnad.
Man kan också ta ett stearinljus
som exempel. Där skapas en stämning
som automatiskt sänker volymen men
också påverkar aktiviteten i rummet.
Samtalet blir intimare. Ljuset viskar.
På White är man just nu i den andra
fasen av tre i utvecklingen och man
arbetar för fullt med att bli klar med
Akustikmiljös monter till Stockholm
Furniture Fair 4-8 februari. Man kom-

mer att visa golvstående absorbenter,
väggmoduler och vägg/takabsorbenter, men det besökarna kommer
att få se är bara början, säger Ingrid
Backman.
– Under 2014 kommer konceptet
att vidareutvecklas med ytterligare
produkter och som kund kommer man
att kunna välja olika träslag i ramarna,
såsom ask eller ek, eller få dem lackerade i valfri färg.
Och det stannar inte heller där
utan systemet kommer att fortsätta
utvecklas med nya produkter, och man
har redan nu ett stort antal förslag
som man kommer att arbeta med, inte
minst två idéer som skrotades i juni
2013. Om framtiden har hunnit ikapp
vill säga. n

Monika Semkowicz arbetar som
inredningsarkitekt och designer på
White. Monika har gestaltat interiöra
miljöer för Hovrätten i Malmö och
Förvaltningsrätten i Göteborg samt
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Som designer har arbetat med Ragnars Work och Aspen. Monika har
gestaltat Akustikmiljös monter på
Stockholm Furniture and Light Fair.

n yhet

Ny unik serie ljudabsorbenter med integrerad
belysning. Se den i Akustikmiljös monter
A35:02 på Stockholm Furniture and Light Fair.

22 Akustik hälsar på
ISELA

ISELA
text

Anders Wennerström

Patricia Trambevski är inredningsdesigner på ISELA.
Hennes mål är att skapa konsekvent design som
förmedlar en eftertanke och som håller över tid.
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FAKTA
ISELA OCH PATRICIA Trambevski
Patrica Trambevski grundade ISELA 2006
och har sedan starten arbetat med inredning,
kläddesign, produktdesign och föreläsningar
ingår. På inredningssidan jobbar Patricia med
restauranger, nattklubbar, kontor och privata
hem. Senaste projekten är Societetsrestaurangen i Varberg, Systeminstallations
kontor, Café Coop forum och Galleria
Trädgården.

Oscars nattklubb i Varberg. Infärgade akustikplattor i tak och inmålat bärverk
skapar en osynlig övergång mellan vägg och tak.

Vänster: Printtavlor från Akustikmiljö kommunicerar det nya varumärket på
System Installations huvudkontor i Varberg. Tavlorna är färgmatchade med övrig
inredning och profil och har svartlackerade metallramar.

V

id ett stort arbetsbord i ISELAs studio sätter jag mig
ned för att tala med Patricia Trambevski om inredningsdesign
och hur typen av projekt påverkar hur man bör jobba.
– Jag har arbetat med både restauranger och kontor och ser en tydlig uppdelning i vilket fokus man har. För upplevelsebaserade kunder
inom restaurang och hotell handlar det om att skapa upplevelser och
atmosfär, medan designern för kontor arbetar med att förmedla ett
varumärke och skapa en god arbetsmiljö, säger Patricia Trambevski.
I Patricias första kontakt med en ny kund vill hon ta reda på vilka
behov som är viktigast. Ofta är man dessutom osäker på vilken stil
som kan fungera i projektet.
– Jag brukar starta med att spalta upp de olika målgrupperna och
de praktiska behoven för att få en bra bild över vilka verktyg man kan
jobba med, fortsätter Patricia.
Efter projektstart presenterar Patricia en komplett projektplan som
även inkluderar genomförandefasen, något som även omfattar tidssynk och kontakt med olika hantverkare och leverantörer.
– I mina projekt är det oerhört viktigt att vara med hela vägen.
Ofta är det lösningar som man inte bara kan köpa och ställa upp. Man
måste vara med och se att resultatet stämmer överens med visionen.
Särskilt viktigt är det när det dyker nya utmaningar på resans gång
och man måste ta snabba beslut, berättar Patricia.
På frågan om hur drömprojektet ser ut får jag inget konkret svar.
Snarare en betraktelse över det lockande med att få ta ett större grepp
och att få jobba väldigt konceptuellt.
– Oscars Nattklubb och Systeminstallations olika kontor är bra exempel på hur en konsekvent linje gav ett lyckat resultat, säger Patricia.
Systeminstallation huvud- och lokalkontor
Projekt med en kund som ISELA följt över lång tid. I samband med ett

varumärkesarbete och profilbyte ville kunden kommunicera sitt nya
varumärke samt skapa en bättre arbetsmiljö. Här fick värdeord och
färger gå igen i kontorsmiljöerna.
Det var en väldigt kal miljö som behövde mjukas upp samtidigt som
man hela tiden hade fokus på varumärkets själ.
Ljudmiljön på kontoren behövde också ses över. Hårda trägolv,
betong och öppna planlösningar innebär alltid en akustisk utmaning. Här arbetade vi med många ljudabsorberande print-tavlor från
Akustikmiljö samt med textilier och en färgkoordinerad matta. Allt
matchade den nya grafiska profilen. Sammantaget blev det en helt annan arbetsmiljö akustiskt.
Eftersom kunden utöver huvudkontoret i Varberg även har lokalkontor i Halmstad och Göteborg gjordes mycket sambeställningar av
material och hantverkare där ISELA trädde in som samordnare.
Patricia kommenterar: Det blev en väldigt snygg och konsekvent helhet. Roligt att kunden direkt kommenterade den sköna nya ljudbilden.
Oscars Nattklubb i Varberg
Med en begränsad budget utgick Patricia från bärverket i taket som
redan fanns på plats. Målet vara att skapa en unik kosmopolitisk
känsla, där man kan vara var som helst i världen utan anknytning till
Varberg. Akustikmiljö hjälpte mig med infärgade ljudabsorbenter där
vägg och tak gick i en och samma kulör, taget från tapeten. En snygg
detalj var att även själva bärverket kunde målas in i samma färg.
Eftersom det är en nattklubb fanns särskilda krav på akustiken där
ljudet är en del av upplevelsen. Kall och varm ljudbild påverkar atmosfären lika mycket som efterklangstider och ljudnivåer och det gäller
att få till rätt känsla.
Patricia kommenterar: Kul med en nattklubb då man kan jobba så extremt konceptionellt. Det var en modig kund som ville ta ut svängarna. n

24 absorbentmakaren
Intervju med Patric Gustafsson

text

Sofia Eriksson

foto

Linda Tengvall

Välkommen
till Akustikmiljö
och Falkenberg!
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Närheten till havet är viktig och utgör ett dragplåster på
Falkenbergsborna. ”Många flyttar tillbaka hit efter några år på
andra ställen”, säger Patric Gustafsson.

Akustiksmiljös mål är att leverera
snabbt, möta kundernas önskemål och
arbeta miljöeffektivt. Och förstås att
finnas på den plats där hjärtat också
finns och omge sig med människor
man gillar. Därför är Falkenberg den
perfekta platsen.

P

atric Gustafsson matar in en ljudabsorbent med
transparent limfilm och grått tyg i lamineringsmaskinen
tillsammans med sin kollega Jonatan. Noggrant slätar de
till tyget på varsin sida så att inga veck blir kvar. Det ska
bli till Lod, en av Akustikmiljös produkter: avskärmande
stavar för kontorsmiljö. Ljudabsorption, avskärmning och utsmyckning på en och samma gång utan att folk stängs in bakom skärmar.
– Skivan går igenom lamineringsmaskinen, värms upp till 150
grader så att limfilmen smälter och ytskiktet fastnar, och sedan kyls
den ned i andra ändan, förklarar Patric.
Han har gjort det här några gånger kan man lugnt säga. När hans
pappa Magnus startade Akustikmiljö 1996 var Patric 15 år och började direkt jobba på helger och lov.
– Men det var inte självklart att jag skulle jobba här hela livet. Men
jag var tvungen att avbryta min militärtjänstgöring på grund av

26 absorbentmakaren
Intervju med Patric Gustafsson

Hela familjen, här representerad av Patric, jobbar i företaget.

Patrics mamma ansvarar för många av textiluppdragen

astma, så då började jag jobba här igen. Sedan både reste och jobbade
jag utomlands i några år. Men för sju år sedan flyttade vi hem till
Falkenberg för gott.

– Att vi känner varandra från förr skapar en särskild stämning. Alla
ställer upp om det behövs, och tvärtom, det är inte krångligt att få
ledigt med kort varsel om någon behöver.

Lokalerna på Falkåsvägen, där 16 personer arbetar, domineras av
högar av absorbentplattor. Och av två jättemaskiner, dels lamineringsmaskinen, dels en datorstyrd skärmaskin där den laminerade plattan
senare ska skäras till 22 stavar. Just nu matas den sakta ut ur lamineringsmaskinen, alldeles som nystruken.
– Jodå, det är den perfekt till också, säger Patric. Mamma brukar
köra dukar igenom den.

Från början hyrde Akustikmiljö in sig på en lamineringsmaskin, men
när det företaget flyttade sin produktion bestämde man sig för att
investera i egna, lokala maskiner.
– Vår nisch är att leverera snabbt och kundanpassat. Egna maskiner
innebar att vi kunde börja göra det i större utsträckning, och det ledde
till fler kunder. Vi har ju alltid arbetat med miljövänliga material som
går att återvinna, och det har gjort oss mer efterfrågade med tiden
också, säger Patric.

FAMILJEFÖRETAG
Hela familjen är involverad i verksamheten. Patric är vd, pappa Magnus är sedan i våras exportansvarig och mamma ansvarar för många
av textiluppdragen. Brodern Sebastian gör sin praktik på Warner
Music men jobbar också med webben. Ett riktigt familjeföretag alltså.
– Den familjära känslan är viktig, bekräftar Patric. Allt blir lite
personligare. Vi har också varit duktiga på att rekrytera lokalt, säger
han och börjar räkna upp namn: nästan alla i produktionen har spelat
fotboll med eller mot varandra, gått på gymnasiet ihop och vuxit upp i
samma kvarter, Slätten.

VÄRNAR OM KUNDEN OCH MILJÖN
För Akustikmiljö är det viktigt att alltid göra sitt yttersta för kunden. Patric berättar om en invigning av en nyinredd skola som höll
på att gå i stöpet eftersom de specialdesignade ljudabsorbenterna
som levererades hade blivit transportskadade bara ett par dagar före
invigningen. Men då la Akustikmiljö in en högre växel och lyckades
leverera nya i tid.
Bakom Akustiksmiljös affärsidé ligger ett brinnande engagemang för
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Patric Gustafsson vid lamineringsmaskinen, där ytskiktet fästs vid ljudabsorbenten
med en specialutvecklad limfilm utan kemikalier.

bra ljud. Magnus Gustafsson har tinnitus och vet hur stressande en
felaktigt utformad inlärnings- eller arbetsmiljö kan vara. Patric lyfter
fram miljöaspekten – det känns bra att barnens förskola har ljudabsorbenter som han vet inte innehåller något konstigt eller avger partiklar
som inte är bra.
– Både jag och brorsan har alltid fått veta att miljön är viktigt och vi
vill förstås inte utsätta våra nära och kära för något som är skadligt.

att de är så många. Nätverket. Att man känner alla. Att det är nära
och lätt att ta sig till både Danmark och Göteborg. Småsakerna, som
korta avstånd och inga köer, som gör arbetsdagen lättare. Att Falkenberg fortfarande ses som den lilla kommunen inklämd mellan större,
så att levnads- och etableringskostnader är låga.
– Och så naturen och friheten vi har eftersom vi bor som vi gör, så
nära havet.

NÄRHET TILL ALLT
Just nu är det mycket att göra – det är december och många skolor
och kommuner vill ha sina beställda absorbenter levererade lagom till
jullovet. Men vi hinner med en liten sväng ned till havet. Vi tar bilen
trots att det bara är några minuter dit ned för vädret är höstruggigt
och småregnigt grått. Längs vägen pekar Patric ut underleverantörer,
Wabeno, Cadi, Miljölack, Pexymek. Nästan alla ligger på cykelavstånd.
– Det är väldigt bra. Vi kan snabbt åka över till dem om det behövs,
och dessutom sparar det tid, pengar och miljö att inte vara beroende
av långa transporter.

PERFEKTA LÄGET
Havet ligger lugnt och grått. Ingen kitesurfing i dag; Patric är annars
ute varje vecka om det blåser tillräckligt bra. Stranden och havet är
viktiga året runt, inte bara de där sommarmånaderna då turisterna
trängs här.
– I somras funderade vi på vart vi skulle åka på semestern. Men så
insåg vi att alla vallfärdar ju hit, så varför skulle vi ge oss i väg?
Men nu kan det faktiskt vara företagsflytt på gång. Lokalerna på Falkåsvägen kan Akustikmiljö inte bygga ut mer.
– Så inom fem år behöver vi nog hitta något nytt. Men vi flyttar inte
härifrån, utan snarare ännu närmare underleverantörerna. Vi vill vara
lokala – det får inte bli för stort och internationellt, då tappar man
känslan. n

Läget i Falkenberg är perfekt ur många synvinklar. När Patric får frågan om vad som är det allra bästa med staden tar det en stund innan
har svarar. Inte för att det är svårt att komma på argument, utan för

Utan
skadliga fibrer
BÄTTRE
AR BETSMILJÖ

EcoSUND® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för
ljudabsorbenter som är bra för både arbetsmiljön
och vår natur. EcoSUND® är tillverkad av
återvunnen PET och växtfibrer.

Inget läckage: EcoSUND® är helt fri från lim/
bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

Tål fukt: EcoSUND® är inte känslig för fukt och väta och
kan därför varken ruttna eller mögla.

Inga farliga fibrer: EcoSUND® släpper inte ifrån sig
fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till
allergier.

Passar känsliga miljöer: EcoSUND® ljudabsorbenter är
därför utmärkta för sjukhus, skolor och förskolor såväl som
kontor och offentlig miljö.

