VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli 2015 – 30 juni 2016

Svenska Belysningssällskapet (SBS) är en ideell
förening som arbetar för kunskap, kreativitet
och utveckling inom belysningsområdet och
arrangerar möten, föredrag och debatter om
aktuella ämnen liksom studiebesök på intressanta ljusprojekt.

UTSTÄLLNING: VERKLIGHETSMASKINER

Föreningen har drygt 500 medlemmar, som erbjöds
möjlighet att delta i 8 olika medlemsmöten under
verksamhetsåret. Medlemmarna får även delta i
systerföreningarna Sydljus och Västsvenska Belysningssällskapets arrangemang, vidare finns ett
samarbete med andra färg- och ljusföreningar.

ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hölls den 23 september på
Hotel Kungsträdgården. 62 medlemmar samlades
och efter själva årsmötet vad det dags för en visning av det nyöppnade hotellet.

Olafur Eliassons utställning Verklighetsmaskiner
visades på Moderna museet under hösten 2015.
SBS arrangerade en guidad visning den 3 november då 38 medlemmar utnyttjade möjligheten att få
inblick i de omtalade verken, som ingick i utställningen.

MALL OF SCANDINAVIA
2015 års mest omtalade bygge, Mall of Scandinavia
i Solna var målet för ett studiebesök den 9 december. Rekordmånga – 84 medlemmar – ville vara
med och se det nya och Skandinaviens största köpcentrum.

Jonas Lindahl, ansvarig ljusdesigner från Ljusrum
berättade tillsammans med arkitekt Stefan Bergkvist
från LINK arkitektur och projektledare, beställare
Sven Kuldkepp om arbetet med renoveringen av
den antika byggnaden till ett hotell i klassisk gustaviansk stil.
Mötet avslutades med en 3-rätters middag i Brasseri Makalös, under den magnifika ljuskronan.
UTBILDNINGSKVÄLL I FÄRG, LJUS & PERCEPTION

Den 8 oktober arrangerade SBS, i samarbete med
föreningarna SE RUM och Färgcentrum en exklusiv
utbildningskväll för verksamma inom ljus och belysning i arkitektur. Föreläsare och samtalsledare var
Karin Fridell Anter och Ulf Klarén från SERUM och
frågor som diskuterades var, bl.a. hur ytorna påverkas av ljuset i rummet och hur ljuset påverkas av
ytornas färger.
53 personer deltog i detta evenemang som hölls
hos ÅF, som ställde upp med sin trevliga konferenslokal i Solna.

En julfika avnjöts i Svea Ekonomis lokaler i Arenastaden där bl.a. ljusdesigner Jim Collin, ÅF Lighting
och arkitekt Christophe Ginguené, Wingårdhs presenterade det gigantiska projektet, efteråt var det
dags för en rundvandring.

EN LEKFULL UPPLEVELSE AV LJUS
Den 17 februari besökte föreningen Junibacken för
en upplevelse med ljuset som verktyg, i kombination med ett kreativt sinne och dagens tekniska möjligheter, både när det gäller ljus och ljud.

Presenterade gjorde Anton Sjöstrand och Jonas
Holst från Lumination. Det blev också en rundvandring, som avslutades med en tur i Astrid Lindgrens
sagotåg. Antal deltagare: 25.
VISÄTTRA TORG
Ett ljusprojekt med den demokratiska processen i
centrum var temat, när SBS anordnade en visning
av Visättra torg i Huddinge den 14 april.

Anna Waernborg från Sweco berättade om processen med att skapa en mötesplats för människor och
om frågorna kring identitet, trygghet, m.m. 19 personer deltog.

KING K36
Begränsat antal platser fanns till för förfogande när
SBS fick möjlighet att få en visning av spelföretaget
Kings nya konceptkontor på Kungsgatan. De 25
lyckliga deltagare fick en presentation av ljus- och
inredningsskaparna av ÅF Lighting, respektive
Adolfsson & Partners och fick se en av Stockholms
häftigaste kontorsmiljöer.

VÅRAVSLUTNING – ARKITEKTURSKOLAN
Verksamhetsåret avslutades med ett besök på den
prisbelönta Arkitekturskolan intill Valhallavägen. 35
medlemmar deltog och lyssnade på presentationer
av Per Franson, KTH; arkitekt Måns Tham och Nils
Ericsson, WSP, som ansvarat för belysningen.

SVENSKA LJUSPRISET
Svenska Belysningssällskapet är tillsammans med
Västsvenska och Sydljus samt tidningen Ljuskultur
arrangörer av den årliga tävlingen Svenska Ljuspriset. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den fina
nivån av ljusplanering i Sverige. Många intressanta
ljusprojekt tävlade om utmärkelsen om det bästa
ljusprojektet färdigställt 2015.
Britta Kruuse, inredningsarkitekt, SIR/MSA (Sydljus), ordförande; Lars Fredén, arkitekt SAR/MSA

(Västsvenska Belysningssällskapet) och Klas Möller, ljusdesigner, som representant från Svenska
Belysningssällskapet ingick i tävlingsjuryn.
King K36 i Stockholm korades till vinnare och 3
övriga finalprojekt, Rådhuset och Rådhusparken i
Stockholm, konserthuset Malmö Live och trafikplats
Spillepengen, även den i Malmö mottog var sitt hedersomnämnande. Priset delades ut den 6 september i samband med Ljusdagen på Berns Salonger.

STYRELSEN
Föreningen har en arbetande styrelse, vars uppgift
är att, bland annat planera och genomföra möten
och studiebesök för medlemmarna. Styrelsen har
under verksamhetsåret bestått av:
Jakob Börjeson, Fagerhult, ordförande
Alexander Trimboli, Sweco
Malin Alenius, White
Jessica Johansson, ÅF Lighting
Leo Reis da Silva Eriksson, Cardi
Jacob Östlund, Tyréns
Emil Toft Eklund, Rebel Light
Anders Winell, Konstfack
Matti Reiman, WSP Ljusdesign
Mats Holme, sekreterare
Revisorer
Revisorer har varit: Malin Markman och Cajsa Marcelius från Finnhammars Revisionsbyrå AB.
Valberedning
Valberedningen har bestått av:
Frida Almqvist, Fagerhults Belysning
Matti Reiman, Zero
Fanny Englund, ÅF Lighting
Å styrelsens vägnar,
Mats Holme, sekreterare

