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Tycker du att dina nya prylar 
inte är lika snygga i ditt hem 
som de var i butiken?
Det kan bero på belysningen.
Med hjälp av Marcus Wiberg 
på Rummet listar vi här an-
vändbara ljussättningstips.

Har du köpt en ny lampa som inte lyser 
tillräckligt bra? Eller har en bokhylla full 
av livets alla minnen som bara står och 
samlar damm?
Marcus Wiberg på inredningsbutiken 
Rummet i Sundsvall är van att svara på 
alla möjliga frågor i sitt jobb som ljussät-
tare. Och att lösa dem är det bästa han 
vet. Han brinner för ljussättning och 
programmering.

OfTa MöTeR MaRcus en kund i butiken som 
hittat en specifik lampa eftersom de har 
för mörkt hemma. Efter att Marcus rett 
ut vad de ska ha rummet till kan det bli 
en helt annan lampa – eller betydligt fler 
ljuspunkter – som kunden köper i slutän-
den.
– I det fallet är lampan en inredningsde-
talj. Men det kanske inte är den som ska 
ge allt ljus i rummet, menar Marcus.

DeT finns även en djungel av olika slags 
lamptyper, som lågenergi, halogen, lys-
diod och liknande, men beroende på vad 
man ska använda ljuset till så passar 
olika typer olika bra.

Vid nybyggnation el-
ler renovering anser 
Marcus att det är vik-
tigt att man avsätter 
en del i budgeten för 
belysningen också.
– Det går att bygga 
mycket själv, men det 
är viktigt att ta hjälp 
av en elkonsult eller 
ljussättare i ett tidigt 
skede. Då blir det be-
tydligt billigare ock-
så, säger Marcus.

Belys ditt hem  
på RäTT säTT

Text & Foto Li L’Estrade

Godkänt våtrumssystem
Vi har allt du behöver för att lägga kakel och klinker   
- godkänt och klart för ditt nya våtrum!

Fuktspärr Hidroflex, 8 kg

Primer F, 5 kg
349:-

369:-

189:-

Kakel, 25 x 40 cm. 18 st. (1,8 m²) 

Garageklinker, 30 x 30 cm. 
18 st. (1,62 m²) MOHS 8

9990/m2
9990/m2

Fästmassa K80, 25 kg

SUNDSVALL 
TEL. 

DeT häR kan Du Tänka på:

vaD ska Du ha RuMMeT Till? 
– Mysrum, lekrum, sovrum, alla rum 
kräver olika slags belysning. Det behö-
ver inte vara ljust överallt, ögat mår bra 
av kontraster, säger Marcus Wiberg.

finns DeT någOT i RuMMeT Du vill fRaMhäva?
– Förr hade man en lampa enbart för att 
få ljus. Nu har det gått från lampsätt-
ning till ljussättning. Det kan till exem-
pel bli jättesnyggt att lägga ljuset på en 
kökslucka. På så sätt får man ljus inne 
i skåpet när man öppnar också. En del 
har mattor på väggarna. Lägger man 
ljus på dem blir det succé!

funDeRaR Du på aTT ByTa uT en laMpa MiTT i 
RuMMeT MOT en skena MeD spOTlighTs?
– Man ska aldrig bli bländad. Det är 
bättre att sätta skenan 50 centimeter ut 
från väggen. På så sätt ser man bara var 
ljuset träffar och man slipper bli blän-
dad.

vill Du fRaMhäva fäRgeR?
– Färger kräver mer ljus. Har du mycket 
färg på tapeterna så kräver det också 
mer belysning. Och beroende på vilken 
effekt du vill ha så finns det olika lam-
por. Till exempel så är det jättehäftigt 
att sätta grönt ljus på ett grönt träd ute i 
trädgården. Eller en orange lampa på en 
rabatt med orangeröda blommor.

TRäDgåRDen ja. Den äR så MöRk. Och huseT 
syns inTe alls på kvällen.
– Det blir allt vanligare att man ljussät-
ter fasader i dag. Det finns många olika 
sätt att göra det på och det behöver inte 
vara så avancerat. Runt huset kan man 
sätta ganska mycket lampor.

ska Du ByTa fönsTeR?
– Fler och fler bygger in lampor i fönster-
karmen. Utifrån ser det fantastiskt my-
sigt ut när man belyser växterna. Det är 
växterna man ska se, inte lampan, säger 
Marcus Wiberg .

Marcus Wiberg på Rummet ger tips om hur man bäst belyser sina rum.

Mönster i lampan kan ge spektakulärt mönster på väggen. 
Och har man konstverk på väggen blir effekten så mycket 

större om man belyser det på rätt sätt.


