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SMaRT & SnyGGT LJuS
De gamla glödlamporna är ju på väg att
försvinna, enligt direktiv från Eu, och
ersätts då av lågenergilampor. Vi berättar
hur du kan använda de nya lamporna.
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Av Tobias Östberg Foto Luc Pages Ljusplanering Helena Andersson Åkerberg

Halogenlamporna, de där pyttesmå som man helst inte ska
ta i med bara fingrar, kom för närmare tjugo år sedan. Tack
vare dem kunde man göra armaturer med mycket små
mått som fälldes in i undertak och under köksväggsskåpen.
Halogenlamporna blev emellertid mycket heta och behövde
skyddsboxar av plåt för att skydda närliggande brännbara material.
Nu har LED-lamporna kommit som alternativ (led står för ”lightemitting diode”).
Ljuskällorna avger obetydlig värme, är millimetersmå och mycket energisnåla. De är oftast
monterade i långa tjocka plastband, ett par millimeter tjocka, som kan tejpas fast i trånga
utrymmen. De här banden lämpar sig mycket bra som belysning inne i skåp och lådor.
LED-lamporna finns med batteriförsörjning eller elektronisk transformator och stickpropp med sladd.

Det behövs inte mycket mer
än vävburen tejp eller en liten
hammare för att stifta fast
sladd och batteri. Möjligen kan
du också behöva en borrmaskin för att göra ett sladdhål i
skåpryggen, om du inte väljer
batteridriven belysning.
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Ledljusförpackningen innehåller
allt som behövs för installation,
förutom vävtejp eller sladdstift
för att fästa ljusslingan och
sladden.

I utkanten av Stockholm ligger
denna äldre villa, som inför
en ombyggnad skulle få ett
nytt belysningssystem. Helena
Åkerberg på Lighthouse fick
väldigt fria händer att skapa
lösningar som var snygga och
smarta – familjen ville ha en
hel del punktbelysning och ett
styrsystem som gjorde att de
slapp springa runt i huset för

att tända och släcka.
Det stora rummet används
som ”mysrum”, och för att öka
intimiteten lät de bygga rundeln i
taket där det gick att placera både
uppåtljus och riktbara spottar. Här
finns också bland annat några
mindre lampor som lyser uppåt på
väggen. ”Jag placerar dem gärna
två och två, så att de blir en egen
enhet”, säger Helena.
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pel köket kan du först ha ett starkt
kan man faktiskt se sitt
upplyst kök när du lagar middagen för
hem som en teaterscen.
att sedan vrida ner ljuset och på så vis
Då ska ju den scenen
skapa en mer intim stämning när maten
kunna belysas efter de
sedan ska ätas.
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Eller lite enklare uttryckt: har du
för att skapa en bra och flexibel belysmånga små lampor kan
ning i hemmet är att satsa
du genom att tända och
på många ljuskällor som
släcka dem ändra stämriktar ljuset åt olika håll.
ning i rummet efter
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rande felet att lägga allt
hade varken spotlights
krut på att köpa en fin
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av leif Qvist
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En timme bör räcka, även för
den ovane hantverkaren.
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Ett paket med 4 ljuslistdioder
kostar från 400 kr och uppåt.
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Elförbrukningen minskar
radikalt med ledlampor så du
kanske kan kosta på dig många
ljuskällor.

Om du tejpar
fast ledljusband
på vitrinskåpssidor, bakom
dörrarna, får
du ett fint ljus
på de saker du
har i skåpet.
Det passar
bra ihop med
till exempel
det uråldriga
vackra stearinljuset, som
ger en intim
stämning runt
matbordet.

OBS! För elarbeten med till exempel nya
vägguttag ska du alltid anlita en behörig
elinstallatör.
Glödlampan, snart
ett minne blott.
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MED DE nya SnåLa LaMpoRna

en vanlig belysningslÖsning för skåp och

lågvoltshalogenarMatur med transfor-

garderober. En glödljuslampa på 25 W som har en
fjäderbelastad tändningsanordning, monterad mot
skåpdörren. Den tänds respektive släcks vid öppning
och stängning av skåpdörren. Pris ca 50 kr.

mator och stickpropp ca 60 mm i diameter och
höjd ca 50 mm, passar i skåp eller infälld i undertak med skyddskåpa mot brännbara material.
Pris ca 150 kr
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ledljus. Ett band med lysdioder drar bara

ledljus i sPotlightModell. En mycket

3-4 W energi och avger låg värme. Den behöver i
princip aldrig bytas ut och är idealisk att bygga
in i trånga utrymmen. Pris ca 100 kr.

tunn platta, ca 60 mm i diameter med 15-20
lysdioder. Den är energisnål och avger ytterst
lite värme. Pris ca 100 kr.
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ledljus som böjlig stripe ca 3 mm tjock och

ledljus Med batteribelysning finns för

med 15 lysdioder,elektronisk transformator och
sladd med stickpropp. Pris ca 100 kr.

användning inuti lådor. Den lyser vid utdrag
och släcks vid stängning. Pris ca 100 kr.
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