Åhus 26 april 2019

BORTA BRA MEN ÅHUS BÄST
ATELJÉ LYKTAN I UNIKT PROJEKT TILLSAMMANS MED 21 PARTNERS PÅ ÅHUS GÄSTGIVAREGÅRD
ateljé Lyktan har tillsammans med 21 leverantörer deltagit i ett unikt projekt på Åhus Gästis. På vindsvåningen har
inredningsstylisten Lena Nyholm skapat 8 hotellrum med olika karaktär. Fantasin har varit stor och några begränsningar har inte funnits - ju galnare desto bättre. Igår var det invigning.

Våren 2017 hyrde ateljé Lyktan ett centralt boutique-hotell i italienska Milano i samband med den stora Salone Internazionale del Mobile-mässan. Planen var att byta ut all befintlig belysning mot vår egen. Den här typen av utställning var något helt nytt, och besökarna tyckte om det. Svensk belysning i internationell miljö blev en succé. Efter
fem framgångsrika dagar demonterade vi alla armaturer och tog dem med oss hem till Åhus igen. Men, tänker den
skeptiske, allt detta jobb för några få dagars exponering? Är det värt det? Självklart, enligt oss. Har man belysning i
världsklass är det dumt att inte visa upp den när världen tittar på.
Året efter var tanken att skulle vi göra om samma sak, denna gång i London. Vi besökte ett tiotal hotell i jakten på något som skulle kunna tänkas passa. Det var, utan att överdriva, inte helt lätt. Med trötta ben och hjärtan som klappar
för Åhus fick vi plötsligt en idé, där vi satt och pustade ut i en, för London så typisk, Chesterfield-fåtölj.
– Varför gör vi inte det här på hemmaplan i stället?
Sagt och gjort. När vi landade på svensk mark hade vi planen klar för oss. Nu skulle den bara gå i lås. Det första samtalet gick till Anders och Therese på Åhus Gästgivaregård, ”Gästis” hade ju allt det vi inte lyckats finna i London. Tycke
uppstod och samtalet skulle komma att bli starten för det unika projektet. Uppfyllda av parets positiva energi ringde
vi runt till andra drivna företagare som vi tänkte skulle vilja vara med.
Från snickeri och möbelformgivare till sängfabrikör och framstående inredaren Lena Nyholm – alla var de intresserade av att bli en del av projektet. Idag har den där idén som föddes i en sliten Chesterfield-fåtölj i London blivit
verklighet, och vi är stolta över att kunna erbjuda den här boendeupplevelsen. Gästen bor nu inte bara i ett helt unikt
inrett rum utan i ett rum byggt på engagemang, nyfikenhet och yrkesstolthet.
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Inredningsstylisten Lena Nyholm – känd från bland annat Så mycket bättre och Big Brother – har skapat en känsla
som påminner om ”Alice i underlandet”, där varje dörr leder in till en ny värld. Armaturer, sängar, mattor, kranar,
toaletter, tapeter, lister…. Allt är utbytt, men den gamla charmen med synliga takbjälkar och små krypin finns kvar.
– Alla rum är unika och har ett eget formspråk. Jag vill att det ska bli en wow-upplevelse för gästen som ska bo i
rummet, så jag har verkligen tagit ut svängarna och använt mycket färg och form, säger Lena Nyholm.
ateljé Lyktan har levererat all belysning till samtliga rum plus korridor. Pricken över i är sviten som har försetts med
en guldpläterad Bumling.
- Det har blivit bättre än vi hade tänkt och mer än vi hade planerat, fler partners och fler rum. När man får in alla
detaljer blommar det fram, säger Thomas Holm, varumärkesansvarig på ateljé Lyktan.
- Det här är ett drömuppdrag, att få gå loss så här. Jag har jobbat med ateljé Lyktan tidigare och de har litat helt på
mig och mina galna idéer, säger Lena Nyholm.

Partners
ateljé Lyktan (belysning)
Blå Station (möbler)
FM Mattsson (blandare)
Geberit (handfat och toaletter)
Hager Elektro (brytare, styrning)
Ifö Electric (badrumsbelysning)
Kali Dörren (dörrar)
Knauf Danogips (gips)
Ljus & Comfort (gardiner)
Skandiform (möbler)
Sleep Angel (kuddar och täcken)
Stoby (färg och kakel)
Talia Beds (sängar)
Med support av
David Design (möbler)
Höganäs Träprofiler (lister)
Lovely Linen by Kardelen (bäddning)
Kima (värmeslingor i badrum)
Milliken (heltäckningsmattor)
Sandberg Wallpaper (tapeter)
Studio Glashyttan (glas)
Studio Lisa Bengtsson (tapet korridor och rum 9)

För högupplösta bilder och ytterligare information: https://www.mynewsdesk.com/se/atelje-lyktan
Konktakt:
Thomas Holm, Brand Manager ateljé Lyktan - thomas.holm@ateljelyktan.se 044 781 23 04
Lena Nyholm, Inredningsdesigner Holger Design - lena@holgerdesign.se 070 887 35 87
Om ateljé Lyktan
Det svenska belysningsföretaget ateljé Lyktan grundades 1934 av Hans och Verna Bergström.
1936 flyttade företaget från Helsingborg till Åhus där man fortfarande verkar i grundarnas anda.
ateljé Lyktan tillverkar belysning för både utomhus- och inomhusbruk med fokus på svensk
design. ateljé Lyktan är en del av Fagerhult Group.
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