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Alnäs-skåpen är sprungna  
ur skolvärlden, med djupa  

rötter i småländska skogar, men  
har växt sig starka även utanför  

skolans väggar. På alla platser där  
det behövs formstarka skåp  
som uppfyller höga krav på  

funktion och hållbarhet.
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Var med oss  
      från början
Vi har alla varit barn. Byggt med olikformade klossar, målat med färg-
glada kritor och lärt oss bokstäverna i alfabetet. Upptäckt djur, blommor 
och planeter. Allting har börjat med en liten del: en första bokstav, en 
grundfärg, en linje, ett frö, en cell, en atom, en byggkloss. Små delar som 
tillsammans med andra har blivit något mycket större. Varje möbel i vårt 
sortiment är skapad för att bli en del av en helhet. Våra stolar och bord 
kan stå på egna ben – men trivs bäst tillsammans. I livfulla, lekfulla rum, 
offentliga miljöer och landskap. 
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Det här magasinet började med en idé om att berätta 
om våra produkter i ett nytt format, genom reportage, 
intervjuer och nedslag i vår vardag – eller rättare sagt, i din 
vardag. En idé om att skänka dig en läspaus. Lite extra tid 
för minnen från din egen skoltid – av fullklottrade bänk-
lock, hemsydda gympapåsar och snurriga kullerbyttor. Men 
framförallt lite extra tid för att fundera över framtiden och 
hur den ska möbleras. 

Har du frågor eller funderingar, behöver tips och inspiration 
finns vi här, nära rötterna, i Tranås. Vi har funnits här med 
kontor och produktion sedan Tranås Skolmöbler grunda-
des 1896 så vi brukar säga att kunskapen sitter i väggarna. 
Varmt välkommen att hälsa på oss, när du vill. 

// Familjen Sono Sverige   
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Pierre Sindres och Patrik Bengtssons funktionella och lekfulla 
möbelformgivning skvallrar om ett alldeles speciellt samarbete 
dem emellan. För att få veta hur det fungerar tar vi en färja över 
Mälaren, åker bil genom Färingsös vackra natur och stannar vid 
ett rokokoslott från 1700-talet. 

Formgivarduo  
med tandemtalang  

P I E R R E  S I N D R E  &  P A T R I K  B E N G T S S O N

Text: Gabriella Fäldt Foto: Patrik Svedberg 
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Pierre Sindre i studion på Svartsjö slott.

Patrik Bengtsson har sin  
vardagliga arbetsplats i Lund. 

En gång i tiden var Svartsjö slott ett fängelse men idag ger 
slottet rum för kreativa själar. Pierres studio är liten men väl- 
inredd (såklart) med ett fönster som vetter mot den generösa 
slottsgården och vidare ut över höstlandskapet som denna 
dag ligger magiskt dolt i dis. Möbler av egen design balan-
serar på hundraåriga trägolv. Patrik har slagit sig ner i en av 
fåtöljerna med en espresso i handen. Även om hans vardag 
till största del utspelar sig i Lund känner han sig hemma.
 – Det blir många telefonsamtal och tunga filer som skickas 
via dropbox, men vi ses även ganska ofta, säger han.
På senare tid har flera av deras möten skett i Tranås, med 
anledning av samarbetet kring Atlas-serien på uppdrag av 
Tranås Skolmöbler/Sono Sverige. Det som började med en 
skolbänk och stol har därefter utvecklats till möbler för offent-
liga miljöer och konferens. Och relationen mellan formgivar-
duon och uppdragsgivaren har också växt sig starkare.
 – Atlas-processen krävde att vi var två stycken, det var 
rigorösa kravspecifikationer att förhålla sig till. Det är något 
helt annat att rita skolmöbler, de ska hålla länge och vara lätta 
att städa. Samtidigt som de ska vara bekväma att sitta i länge, 
det är inga enkla utmaningar. Därför var det väldigt viktigt för 
oss att förstå skolvärlden. Och vi lärde oss mycket på vägen. 
En del idéer vi hade gick inte att genomföra men vi har alltid 
haft ambitionen att försöka. 

Även om det handlar om att skapa möblerna för framtiden har 
inte Pierre och Patrik varit rädda att snegla bakåt i tiden.
 – För oss är det viktigt att börja gräva där man står. Att värna 
om det som finns och att hitta en ömsesidig respekt med sin 
uppdragsgivare. Vi ville ta vara på de hundraåriga rötterna och 
skapa möbler med modern touch, det är allt för lätt att svänga 
efter trender. Vår filosofi är att möblerna som vi har gjort ska 
fungera i alla miljöer. Vi gillar det gamla lådbordet och ville 
göra en variant som inte kändes institution, samt att föra in en 
personlighet i möbeln. 

De pratar omlott, fyller i varandras meningar, skrattar mycket. 
Som betraktare går den gemensamma arbetsglädjen inte att 
ta miste på. Själva beskriver de sig som ”ganska lika och olika 
samtidigt”. 
 – Jag är den som kastar ur mig ideér och Patrik är den mer 
eftertänksamma, säger Pierre och får en nickning och ett leende 
som medhåll.
 – Jag är egentligen inte så förtjust i att samarbeta med andra 
när det kommer till möbler, det är så personligt på något sätt, 
men med Patrik fungerar det. 
Första samarbetet blev till på Konstfack i början av 2000-ta-
let. 
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 – Det var fantastiskt, de bästa åren i mitt liv, 
att vara med likasinnade hela tiden. Samtidigt 
var man i någon slags bubbla, det var mycket 
prestige och tävling hela tiden, säger Pierre om 
studierna på Konstfack.
 – Jag hade pluggat till möbelsnickare på 
Öland tidigare vilket var ett bra komlpement till 
designutbildningen på Konstfack, säger Patrik.  

Men att utbildningen avslutades betydde 
inte att deras samarbete och vänskap gjorde 
det, tvärtom. De fortsatte med gemensamma 
projekt, att formge möbler och bygga hus – och 
under en tid jobbade de på samma arkitektkon-
tor, på Creo.
 – Det var en väldigt bra skola för oss, vi jobba-
de med specialinredning och gjorde bland annat 
flera domstolar tillsammans, poängterar Pierre. 
 – Vi är väldigt lika när det kommer till kon-
struktionsintresset, vi vill båda försöka förstå 
hur saker och ting sitter ihop. Vi har en stark 
fascination för produktion, att förstå hela den 
industriella processen, säger Patrik.

För oss är det viktigt att värna om det som finns och hitta 
en ömsesidig respekt med sin uppdragsgivare. Vi ville ta 
vara på Tranås Skolmöblers hundraåriga rötter och skapa 
möbler med modern touch.

”
”
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Förutom de gemensamma projekten (i skrivande stund: Atlas-möb-
ler för konferensmiljöer) har de flera var för sig, både på och utanför 
jobbet. Patrik bygger hus utanför Halmstad där han växte upp.
 – Det är ett slags fritidshus i ett växthus, det är mitt stora livspro-
jekt just nu som jag gör tillsammans med min fru som är konstnär. 
Jag har samarbetat mycket med konstnärer genom mitt yrkesliv, 
blandat idé med utförande och byggt grejer till olika installationer, 
berättar han. 
 – Och sen så håller jag på lite med triathlon, jag sprang ett lopp 
uppför ett berg i helgen, det känns i benen. Men nu blir det fokus  
på huset, det är också något slags långlopp.

Pierre har också projekt kopplade till sin bostad, ett hus på Färingsö, 
några stenkast från studion på Svartsjö slott. 
 – Jag brukar tänka att jag inte har några intressen utanför jobbet 
men jag har ju i och för sig tre barn, en häst och tre katter. Och så 
gillar jag gamla bilar. Men jag har ingen riktig vuxenhobby, som 

triathlon … eller jo, vi cyklade faktiskt Vätternrundan tillsammans en 
gång, på en gammal pärlemovit tandemcykel.
 – Vi hade knappt provcyklat innan start, bara en kort runda, men vi 
blev hyfsat samspelta efter ett tag, säger Patrik.
 – Ja, Patrik trampade uppför och jag nerför, inflikar Pierre. 
 – Ja, det gick fort i nerförsbackarna, medger Patrik.
 – Det var ett bra sätt att lära sig tävlingscykla, att vara tvungen att 
vara i takt med Patrik, menar Pierre.
 Det är svårt, nästan omöjligt, att låta bli att dra en parallell till deras 
yrkesliv. En trampar, den andra bromsar. De provar sig fram, lär sig 
förstå mekanismen och när de väl hittar rätt växel susar de fram med 
en beundransvärd gemensam kraft. 
 – De bästa samarbeten vi gjort är sånt som kräver lite mer av var 
och en av oss, större saker som får ta lite tid, som det finns budget 
och utrymme i, säger Patrik.
 – Det är inte alltid det går dubbelt så fort, men det blir dubbelt så 
bra, avslutar Pierre.

O M  P I E R R E  S I N D R E 

B O R :  Färingsö utanför Stockholm.
B A K G R U N D :  Uppväxt i Bankeryd, utbildad 
på Konstfacks instution för inredningsarkitektur 
& möbeldesign. Har arbetat som inrednings-
arkitekt på Creo arkitektkontor och Sandell 
Sandberg arkitektkontor. 
G Ö R :  Driver designstudio från Svartsjö slott 
på Färingsö.
A K T U E L L  M E D :  Atlas-serien för Tranås 
Skolmöbler tillsammans med Patrik Bengtsson.

O M  P AT R I K  B E N G T S S O N

B O R :  Lund. 
B A K G R U N D :  Uppväxt i Halmstad, utbildad möbelsnickare på 
Capellagården samt Konstfacks instution för inredningsarkitektur 
& möbeldesign. Har arbetat som inredningsarkitekt på Creo 
arkitektkontor. 
G Ö R :  Jobbar som inredningsarkitekt på Fojab arkitektkontor i 
Malmö och driver egen designstudio. Bygger ett hus som också 
är ett slags konstprojekt, tillsammans med sin hustru.
A K T U E L L  M E D :  Atlas-serien för Tranås Skolmöbler  
tillsammans med Pierre Sindre. 

Det sammanför de två: Ett gemensamt intresse för konstruktion 
i nära samarbete med industrin och en stark passion för möbel-
formgivning. Samt att de gillar att umgås.

Atlas-serien lanserades på Möbelmässan 
2017 och har sedan dess utvecklats i flera 
steg. Se, och läs mer om, Atlas på sidan 29. 
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Något av det mest positiva med att jobba tillsammans 
är att man blir tvungen att kompromissa och till slut 
upptäcker man att ett plus ett kan bli tre.” ”
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Ett bord, tvåhundra  
möjligheter 

Sätt vardagen  
i full blom

Färska snittblommor kan få  
vilken vardag som helst att 

blomstra. Följ fem enkla steg  
för att binda din egen bukett. 

1. Välj dina favoritblommor, stycka 
flera billiga fång eller plocka i trädgården 

eller på ängen.
2. Putsa blommorna – ta bort skadade blad 
och snitta stjälkarna så de bli jämnlånga. 
3. Börja med den blomma du vill ha i mitten 
och plocka in en efter en omlott runt buketten 
tills den växer sig frodig och härlig. 
4. Titta på buketten uppifrån, lägg till och  
dra ifrån.
5. Bind buketten där stjälkarna möts, med snö-
re, garn eller något annat vackert band. Knyt 
en dubbelknut. Jämna till stjälkarna en sista 
gång innan du ställer buketten i en vacker vas. 

Ett bord kan få ett rum i full blom. Det kan sätta 
färg på en trött miljö, ge liv till en gråmulen dag. Få 
tankarna att växa och idéerna att frodas. I 200-serien 
finns bord i varierade färger och former. Bord som 
står på egna ben men som trivs ännu bättre tillsam-
mans med andra. Flexibla bord som med lite fantasi 
kan kombineras hur som helst, var som helst och 
när som helst. Bord som passar i offentliga såväl som 
lekfulla miljöer, på kontor och skolor. Bord för alla.

N Y T T  O C H  N O T E R AT

Ett bord kan vara en planet – som allting kretsar 
runt. Livet pågår kring bordet. Pratstunder, fika-
stunder, pysselstunder, stunder av koncentration 
eller skratt.

Ge skolskåpen lite extra  
formkärlek och personlighet 
genom att välja andra beslag 

 än standard. Se dem som smycken 
för dina möbler, motsvarigheten  

till modevärldens accessoarer.  
Välj mellan klassiska snitt och

moderna uttryck.
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Världens bästa berättelser

Glöm inte mellanmålet

Elevers förmåga att lösa problem gynnas av att de 
får lära sig att bygga upp och skriva bra berättelser 
under skoltiden, visar ny forskning. Att få skriva be-
rättelser triggar även fantasin och genom att uttrycka 
sig i berättelseform ökar den språkliga kompetensen.

Scones är ett klassiskt mellanmål som bakats  
i flera hundra år. Detta recept är barnsligt lätt.

Ingredienser: 8 scones-bullar
4,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 krm salt
50 gram smör
2 dl mjölk

Sätt ugnen på 250 grader. Blanda de torra  
ingredienserna i en bunke. Finfördela smöret 
och rör ner mjölken. Forma snabbt till runda 
bullar. Grädda ca 10 minuter. Servera med visp-
grädde och sylt eller lemoncurd. För nyttigare 
variant, byt ut hälften av mjölet mot grahams-
mjöl, blanda ner 1 dl valfria nötter och frön i 
smeten, och servera med färskost och grönt.

Ett bra skolbibliotek ökar läsglädjen och 
gynnar elevernas läsutveckling, enligt en 
ny studie. Ett skolbibliotek är så mycket 
mer än ett rum med böcker, det är en 
naturlig del av en kreativ lärmiljö. Men för 
att det ska kunna vara det krävs tydligt 
mandat från skolledningen, kunskap och 
samverkan, fackutbildade bibliotekarier, 
ändamålsenliga planer och relevanta 
resurser, både fysiska och digitala, visar 
studien. 

Källa: Skolverket: https://www.skolverket.se/
skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/
forskning/bra-skolbibliotek-gynnar-elevers- 
lasutveckling

Rum för läsglädje!

Källa: Anja Thorstens avhandling Berättelseskrivande i skolan – om hur man kan undervisa i berät-
telseskrivande: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/
problemlosning-gynnas-av-att-skriva-berattelser

– ÅRET DÅ TRANÅS  
SKOLMÖBLER GRUNDADES.

1896
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Minnet av  
barndomens 
balansakter 

12

Minnet av barndom. Med risk för våta kläder, skuttan-
des på raden av runda hala stenar över bäcken. En paus 
i leken, sittandes på en sten med bara fötter, vattnet, 
strömmande mellan tårna. Se där! En fisk som kämpar 
sig uppströms! 

S T E N ,  F L E R A  S T E N A R

Minnen har blivit till bilder, bilder som förvand-
lats till mjuka, sköna sittpuffar. Det är inte längre 
vatten som strömmar kring oss, utan vardagen. 
Skoldagen, arbetsdagen. Ibland behöver vi alla 
en paus för att minnas – även om det där som-
marlovet känns avlägset just nu. 

Sten är en enkel men karaktärsfull sittmöbel vars 
grundform inbjuder till samspel med andra. Flera 
stenar kan bilda ett färgstarkt pärlband, de kan 
stå tillsammans i en liten grupp eller var för sig, 
utspridda i ett rum. 
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F O R M G I V A R E  P E T E R  A N D E R S S O N  är 
inredningsarkitekt och frilansande möbel- 
designer med nationella och internatio-
nella uppdrag på cv:t. Han trivs, liksom 
sina möbler, i skolmiljö. Vid sidan av sin roll 
som designer har han varit huvudlärare på 
Beckmans designhögskola och senare lektor 
i möbeldesign på Konstfack. Idag är han 
flitigt anlitad gästlärare och rådgivare vid 
flertalet lärosäten. 
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Det är en närmast magisk höst-
dag och Aggarpsskolan omges 
av ett slags gyllengult skimmer. 
Solstrålarna bryter genom de 
stora glasfönstren och ger liv åt 
alla gröna kulörer i den stora 
entréhallen. 

Vi tar en promenad genom en ny värld av lek och lärande, 
genom bibliotek, uppehållsrum och klassrum. Bygger, 
skapar och upptäcker nytt. Hittar nya platser för samtal och 
söker en stunds läsvila bakom en böljande stolsrygg. Tar 
av oss skorna och hittar ett krypin, känner strumplästen 
mot mjuka golv. Sitter, står, lyssnar, pratar, hoppar mellan 
grönklädda stenar. 

Bibliotek med utsikt som ger insikt. Möblerat med Tittut-fåtöljer, Astrid-stolar och Cirkum-bord.

Hopp mellan en sten, flera stenar. 
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Där kunskapen  
spirar mellan 
möblerna

Tanken är att man ska  
kunna sitta i en Tittut-fåtölj 
och titta ut över skolgården, 
som en privat plats i det 
stora rummet, eller, om det 
känns tryggare, sitta vänd  
in mot biblioteket.

”
”
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Entréhallen förenar mellanstadiet och högstadiet. Här möts jordtoner: 
sandfärgade väggar och brunbeiga golv och fem olika gröna kontrast-
kulörer. Matsalen går i något kallare grönblå toner och personalytorna 
i grönt och guld. Lågstadiet är färgsatt i två kallare kulörer av blått och 
turkost, som förstärks av söderlägets naturliga varma ljusinsläpp. Hög-
stadiet i norr går varmare kulörer: lila, rosa och vinrött. 

Klassrummen är lika i sin interiör sånär som på mer lådförvaing för de 
yngre och fler skåp för de äldre. Alla klassrum är möblerade med Atlas- 
bord och Atlasstolar – och i varje klassrum finns ett par höj- och sänk- 
bara bord i samma serie för att tillgodose speciella behov. I kapprum-
men finns gröna skåp från Sonesson, varje samling av skåp är utsmyckat 
med ett stort grönt foto, som blommar, grönskar och spirar. Motiven är 
från arkitekt Sofi Bergenudds egen trädgård. 

I biblioteket varvas svängda bokhyllor med små sittgrupper och Tittut- 
fåtöljer. Eluttag gör att man kan ladda mobilbatterierna samtidigt som 
man laddar egna batterier. På bibliotekets övervåning finns skolans 
enda rum där det är skoförbud, med mjuk matta på golvet och gott  
om såväl hjärterum som stjärterum. 

Det här är ett unikt till- 
fälle att få vara med om. 
Man vill åka hit varje dag, 
all härlig färg och form  
påverkar mig mycket  
positivt. Det är en helt 
fantastisk arbetsmiljö  
som jag är övertygad om 
även påverkar våra elever.

”

”Tove Thyni, rektor på Aggarpsskolan

Ställ av dig stövlarna en stund  
i inredningssystemet BST. 
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V A R D A G S F O K U S :  S O F I  B E R G E N U D D  
A R K I T E K T  S A R / M S A ,  A R K I T E K T - 
G R U P P E N  I  M A L M Ö .

P R O J E K T  I  U R V A L :  Har lång erfarenhet i 
branschen, av såväl bygg- som inrednings-
projektering. Bland projekten märks för- 
skolorna Söderslättsgymnasiet och Pile-
vallskolan i Trelleborg och Uppåkraskolan i 
Hjärup – samt Tvins huvudkontor i Malmö. 

P E R S O N L I G T :  Tvåbarnsmamma som gillar 
att träna. Använder intresset för färg och 
form på fritiden, mest i form av bakning 
som är en passion. Önskar att hon hann läsa 
fler böcker, när hon hinner läser hon gärna 
favoritförfattaren Lucy Dillon.

Det finns inga vita väggar 
i hela skolan, för att skapa 
en mjukare och varmare 
atmosfär.

”
”
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Lekfullt  
öppna  
landskap
Vi befinner oss på Enebackens förskola ute 
på landet, omgivna av hagmark, skogsdungar 
och frodig ängsgrönska. Med egna glada höns, 
ulliga får och gulliga kaniner. Nyfikna ungar 
möter oss i tamburen. Inne i värmen är det 
full fart. Barn fulla av liv, ben fulla av spring 
och möbler fulla av lek.

Pinnstol Enkel.
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O M  E N E B A C K E N S  F Ö R S K O L A 
Enebackens förskola är belägen på landet, 
ungefär fyra kilometer söder om Tranås 
centrum. Runtomkring finns en 12000 
kvadratmeter stor gård där barnen har alla 
möjligheter att lära känna djur och natur 
närmre. Inomhus finns två våningar, de  
yngre barnen vistas på nedervåningen  
och de lite äldre en trappa upp. På båda 
våningarna finns möbler från Tranås Skol-
möbler – bord, stolar och hyllor.

Det är fantastiskt att få möjligheten att arbeta på Enebackens lantför-
skola, en fin förskola på landet, i en enastående miljö. Utomhus finns 
bland annat kuperad terräng, plana gräsytor, skogsdungar och hagar. 
En fantasieggande miljö som bjuder barnen massor av utrymme för 
lek, rörelse och utforskande. Vi har kaniner, höns och får som vi till-
sammans med barn och vårdnadshavare tar hand om. Genom djuren 
får barnen lära sig ta hand om, visa empati och känna ansvar.

”
”Josefin Andersson, förskolechef på Enebacken



20

Fantasin vet inga gränser när barnen får bestämma. Ett upp- 
och nervänt skåp har blivit något slags fartyg, eller är det en 
lastbil? En jättestor kartong har blivit ett hus och en filttavla  
blir tak för en mysig lässtund. 

Golvet blir en brits, nu när en av pedagogerna blivit sjuk. Tur  
att det finns ett litet läkarteam på plats, en av dem är prinsess- 
doktor – det är ju ännu bättre. De bäddar ner, stoppar om och 
läser saga. När patienten är frisk hänger de tyllklänning och 
läkarrock på krokarna. 

Färg flyter över papper och papperstallrikar – och lite kommer 
på bordet, över fingrarna och på kinderna. Bordsskivan är nött  
i hörnen och soffan luktar apelsin. Men det gör ingenting, lek 
ska sätta spår, det är den finaste patina som finns.

Klädvagn Prosit.
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Inomhus fokuserar vi mycket på 
att miljön ska vara tillåtande och 
inbjudande för barnen. Verksam-
heten styrs efter barnens behov 
och intressen och eftersom barn-
grupperna ständigt förändras så 
gör även våra miljöer det. Ibland 
behöver vi vrida och vända på 
möblerna för att de ska fylla sin 
fulla funktion, det gäller att se 
potentialen i varje sak.

”

”Josefin Andersson, förskolechef på Enebacken
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En helt ny värld
Sono Sverige blickar utåt och framåt för att 
utveckla hållbara och kreativa möbler för  
framtidens skolor. 
Digitaliseringen påverkar skolvärl-
den. Digitala prov blir allt vanligare 
och de flesta lärare använder 
digitala medier i undervisning och 
ger läxor som handlar om att t ex 
spela ett mattespel eller skriva en 
text på en dator. Och framförallt 
befolkas skolorna av en ny genera-
tion uppväxta i en digital värld som 
både är digitala konsumenter och 
producenter. Som dagligen skapar 
digitalt material: poddar, bloggar, 
vloggar.

Detta ställer inte bara nya krav på 
pedagogerna utan även klassrums-
miljöerna. 
 Lektionerna blir mindre stillasit-
tande, mer aktivitetsbaserade, färre 
böcker och fler läsplattor kräver 
både ett nytt tankesätt och nya 
förvaringslösningar. Sono Sverige 
har tentaklerna ute och framtiden i 
åtanke för att utveckla möbler som 
både fungerar i moderna lärmiljöer 
och håller över tid. 

Vad karaktäriserar de skol-projekt du jobbat med?
– Ett stort behov av flexibla miljöer som ställer krav på  
flexibla möbler. Det är vanligt att utrymmen behöver an- 
vändas till olika aktiviteter, exempelvis behöver det gå lätt  
att stapla och ställa undan stolar. Dessutom behöver man  
möta olika elevers behov, det kan handla om att skapa  
rum i rummet för avskilda arbetsplatser och skapa platser  
för möten, om höj- och sänkbara bord eller möjlighet till  
ståplatser i klassrummet.

Har du någon särskild inredningsfilosofi?
Att skapa miljöer som stöttar alla aktiviteter som bedrivs i  
skolan. Till exempel är det viktigt med rätt förvaring på rätt 
plats och möjlighet till avskärmning där det behövs. Form- 
mässigt, att ge skolan en identitet och lekfullhet samtidigt  
som man skapar en bas för elevernas egna uttryck. Korridors-
väggar kan till exempel bli roliga utställningsrum om man  
klär dem med stora anslagsytor. Jag tänker mycket på att  
skapa en miljö som är inkluderande och tillgänglig för alla,  
utifrån ergonomi och funktion. Eftersom skolan är arbets- 
plats för både lärare och elever behöver vi ställa lika höga  
ergonomiska krav på klassrummet som på arbetsplatser.  
Kvalitet, och hållbarhet är också viktigt. 

Om du får spå framtiden, vad tror du om skolmiljöerna? 
– Att skolans miljö, på samma sätt som kontorsarbetsplatser,  
går mot mer aktivitetsbaserat tänk, med olika typer av miljöer 
för olika aktiviteter. Jag tror att miljöerna blir mer och mer 
flexibla där olika rum kan användas olika beroende på hur 
undervisningen ser ut. En tendens inom pedagogiken jag har 
upplevt är mer samarbete och integrering mellan teoretiska 
och praktiska ämnen. Ämnen som slöjd, hemkunskap och 
idrott får en centrala placeringar i skolan och kan utnyttjas på 
fler sätt. 

N Y T T  O C H  N O T E R AT

SÅ MYCKET KOSTADE EN SKOLBÄNK 
FRÅN TRANÅS SNICKERIFABRIK 1896.

KRONOR

A N N A  O T T O S S O N  är inredningsarkitekt på Yellon. 
Hon har arbetat med inredning för offentliga miljöer i 
över ett decennium, däribland många förskolor, grund-
skolor, högskolor och universitet. Hennes personliga 
inredningsstil präglas av en passion att ge möbler nytt 
liv – och hon ger sig gärna ut på loppisjakt.

           frågor  
till inredningsarkitekten
3

9
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Ordning och reda!

En stol för var dag, 
för skol- och jobb-
vardagar, året om. 
Enkel att stapla på 
en annan stol eller 
hänga på ett bord.  

Häng av jackan. Ställ in träningsväskan. Låt kepsen få en egen krok. Få 
plats med ett extra ombyte. Byt mössan mot skyddshjälm på morgonen 
och gympaskor mot klackar framåt AW-tid. Sonessons förvarings- och 
klädskåp kan anpassas efter behov och humör. De trivs lika bra i stilfulla 
omklädningsrum som i livfulla skolkorridorer. De finns i flertalet olika 
material och färgställningar och kan kompletteras med olika dörrar, lås 
och tillbehör. Visste du att det finns skåp med inbyggd ventilation för att 
snabbt torka fuktiga kläder?

Astrid i  
din vardag Visste du att vår  

skolstol Classic  
tillverkades för första  

gången i början av 80-talet? 
Över tre decennier senare  

är den fortfarande  
lika omtyckt. 
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Vardag,  
   nära rötterna
Kunskapen sitter i väggarna, sägs det. Det gör den på kontoret i 
Tranås, men framförallt sitter den djupt inuti de människor som 
jobbar där. Om fabriken och kontoret är företagets hjärta är  
medarbetarna dess själ. 

En av dem som har Tranås Skolmöbler i ryggmärgen är 
Kent Borg som jobbat i produktionen i 42 år. 
 – Jag är 60 år idag, jag började när jag var 18 efter att 
ha gått en tvåårig verkstadsutbildning, berättar han när vi 
träffas på nästan samma golv som han ställde sig på för 
första gången i mitten av 70-talet. 
 – Jag började på metall-avdelningen. Sen tog jag en 
paus och gjorde lumpen och därefter hamnade jag på 
träbearbetning och gjorde alla stolsitsar. Vi plockade virket, 
lade strö emellan och torkade, det vara andra tider det. 
Och sen var jag på monteringsavdelningen och ute på 

fältet och satte ihop möbler direkt på skolorna. Det var 
massor av jobb, på somrarna var jag bara ledig på sönda-
gar. Det var roligt men det tärde på kroppen. 

Sedan fem år tillbaka är Kent Borg arbetsledare på stål- 
avdelningen, vilket han beskriver som den största föränd-
ringen i hela hans yrkesliv. Hans nya roll innebär att han 
har en egen förmanshytt där han kan stänga in sig. Men, 
det gör han nästan aldrig.
 – Jag sitter sällan därinne, jag gillar att vara med. Jag vill 
veta exakt hur saker och ting fungerar, jag kan inte vara 

Kent och Rickard i samspråk. Småprat och gliringar med glimten i ögat är en del av vardagen i fabriken. 
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De ringer naturligt när de 
har frågor, erfarenheten av 
att ha varit med såhär länge 
kan man aldrig lära sig.

”
”Kent Borg, arbetsledare
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här utan att förstå alla delar av processen. Tack vare att jag 
har varit här så länge kan jag också se saker med blotta ögat 
och det är förstås en fördel, säger han och skrattar. 

Skrattar gör han ofta och mycket, om han inte haft roligt 
på jobbet skulle han inte blivit kvar så länge, det är han 
övertygad om.
 – Vi är många som har varit här väldigt länge och det är ju 
ett gott bevis på att folk trivs. Eller så är det feghet, att man 
inte vågar flytta på sig. De säger ju att man bara ska vara 
kvar i fem år, när man passerat fem kan det väl bli femton, 
eller fyrtio.
 – Förr i världen spelade vi kort på fikat och rasterna, nu-
mera sitter alla med mobilen, men vi har lika roligt och ger 
varandra gliringar, med glimten i ögat förstås. Har man en 
bra relation med kollegorna så blir allt mycket enklare. Det 
har varit mycket frihet under ansvar och det är det än idag. 
Är det lugnt så kan vi dricka en extra kopp kaffe men om det 
är mycket så är alla på tårna och löser problem tillsammans.

Vad är den största skillnaden mot när du började?
– Det är väl att bockmaskinerna är bättre nuförtiden. Men 
annars är det faktiskt många av de gamla maskinerna som 
funkar bäst. Utvecklingen nuförtiden går ju så mycket 
snabbare förstås, allt ska fram på en gång, förr fick vi tid att 
hålla på och testa oss fram. Numera är det ett helt annat 
tänk, det är kul att ha varit med hela vägen. 

Det låter som om du kan bli kvar i 40 år till.
– Haha, nej, nu ska jag faktiskt snart gå i pension, har jag 
tänkt mig. Jag har barnbarn som jag vill ge lite mer tid. Jag 
har två döttrar och fyra barnbarn. En av mina flickor jobbar 
faktiskt här på kontoret nuförtiden så jag kommer att ha en 
relation till företaget även när jag slutar, det kommer jag 
alltid ha. 

Det är en oerhörd tillgång att ha någon som 
Kent på plats som har varit här så länge och 
som vet hur allting fungerar.” ”Sabina Jismark, Marknads- och sortimentsansvarig
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Det är fabriken som är  
företagets hjärta och de 
som jobbar där dess själ” ”

Många möbler  
produceras i Tranås än idag.

Kontoret finns en 
våning upp, nära  

produktionen och 
nära de småländska 

skogarna. 
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Formstarkt  
    på starka ben
Strong-stolarna står stadigt på stålstativ. Snygga, ställbara 
och lätta att stapla på varandra. Funkar fint i de flesta rum 
och sammanhang. Bäst står de vid ett stadigt bord, som 
detta från vår 200-serie. Men, alla möjligheter finns. Slå 
dig ner, sätt dig bekvämt tillrätta, låt fantasin flyga iväg!
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d Skoldagen är aldrig stillasittande. Upp och hoppa. Stå en stund. 
Slå sig ner. Skriva, rita, räkna, prata. Atlas sitta/stå är ett höj- 
och sänkbart bord för kreativa klassrum, i ständig rörelse.  
Ett klassiskt elevbord som hänger med länge – från skolstart  
till terminsslut, från höst till vår, skolåret om. 

AT L A S - S E R I E N  bärs av det starka arv 
som finns i Tranås Skolmöbler, stöpt i 
modern form med lekfullt uttryck, för aktivt 
lärande och nyfikna barn. Formgivarduon 
Pierre Sindre och Patrik Bengtsson ser form-
givning som ett tillfälle att umgås (läs mer 
om deras kreativa samarbete på sid 4-9). 
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Everyday. Möbler för var dag.
Möblera om, flytta runt, byt plats. Duka för kafferep, kaffe och sju sorters kakor – varsågod!  
Låt två bord bli ett långt, så hela familjen får plats runtom. Öppna fönstren, släpp in ljuset, låt  
omgivningen grönska. Bjud in möbelsläktingar. Slå dig ner, häll upp ett glas, läs en bok.
 Även om rötterna finns i skolvärlden växer Sono Sveriges möbler långt vidare. Möbler från 
småländska skogar trivs nämligen utmärkt i pulserande stadsmiljöer, på hotell, museum och  
stadsbibliotek, i kreativa ateljéer, butiker och i hemmets lugna vrå. Möbler för var dag, helt enkelt. 

Svart stol Beamon, skåp Alnäs, fåtölj Bits, 
stol i björk Ruth och klädd stol ADD.
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Små skötselråd för lång livslängd

L I N O L E U M :  Var noga med att 
torka av spill och fläckar så fort som 
möjligt, då fortsätter ytskicket att vara 
såväl fukt- och smutsavvisande som 
motståndskraftigt vid mekaniskt slitage.

Ta hand om dina möbler så tål de att leva länge med.  
Vi har samlat några av våra bästa skötselråd som förlänger 
livslängden och ger vackrare patina.

L Ä D E R :  Gör dagligen rent lädret 
med torr trasa och om det behövs, en 
lädertvål som bevarar lädrets naturliga 
egenskaper. Torka alltid torrt efteråt. 
Rester av rengöringsmedel kan poleras 
bort med en mjuk trasa. Behandla din 
lädermöbel med jämna mellanrum så 
blir den vackrare med tiden. Använd en-
bart godkända lädervårdsprodukter som 
skyddar mot fläckar och solblekning.

P U R  O C H  P L A S T :  Rengörs bäst  
genom att torka med torr eller lätt fuk-
tad trasa i kombination med miljövänligt 
rengöringsmedel som t.ex. såpa. Torka 
alltid torrt efteråt. Använd ej rengörings-
medel med slipmaterial eller slipande 
svampar och trasor. 

T R Ä :  Vid daglig rengöring, torka med 
torr eller lätt fuktad trasa och eventuellt 
milt miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. 
såpa, eftertorka med torr trasa. Använd 
inte rengöringsmedel med slipmaterial 
eller slipande svampar och trasor. Varje 
trämöbel är unik och som alla andra 
naturmaterial ändrar trä utseende med 
åren, tänk därför på att låta hela träytan 
utsättas för lika mycket ljus. Spetsiga 
föremål som nitar på jeans kan lämna 
märken på en trästol och även värme 
kan skada träet. Ställ inte varma grytor, 
koppar eller fat direkt mot träytan.

L A M I N AT :  Torka dagligen med torr 
eller lätt fuktad trasa och eventuellt milt 
miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. såpa, 
eftertorka med torr trasa. Använd aldrig 
rengöringsmedel med slipmaterial eller 
slipande svampar och trasor. Om du 
råkar spilla vin eller får fläckar från bläck 
och vaxkritor kan du prova att ta bort 
dem med aceton eller T-röd, eftertorka 
med vatten och såpa och avsluta med 
att torka torrt.

T E X T I L :  Kontrollera det aktuella tygets 
tvättråd på respektive tygleverantörs 
hemsida innan du rengör det. För att ett 
möbeltyg ska behålla sitt utseende och 
hålla länge är det viktigt att rengöra det 
regelbundet, dammsuga det och torka 
upp fläckar innan de hunnit torka. Hem-
gjort möbelskum (vispat hett vatten och 
diskmedel) funkar fint för att lösa upp 
fläckar men testa alltid på en liten yta av 
tyget först. Var försiktig med att gnida in 
rengöringsmedel så att fibrerna i tyget 
inte skadas.  

S TÅ L :  Rengör dagligen med fuktad 
eller torr trasa. Vid behov, använd mild 
miljövänlig såpa, torka alltid ytan helt 
torr efteråt. Kom ihåg att inte använda 
rengöringsmedel med slipmaterial eller 
slipande svampar och trasor. Vid hårt 
nedsmutsade ytor, använd en trasa 
fuktad med ren alkohol (men använd 
aldrig lösningsmedel på ren metall).
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Där kunskapen sitter i väggarna
Vi är med från början. När förskolebarnet lär sig 
bokstavera sitt namn och ljuda en mening. När 
förstaklassaren läser sitt första kapitel och lär 
sig ettans multiplikationstabell. När studenten 
skriver sin sista tenta och får sina slutbetyg. 
 Vi finns i uppehållsrum, klassrum och lärar-
rum. Det har vi gjort sedan vår historia tog sin 
början; när Tranås Skolmöbler grundades år 
1896. 

Vår kunskap finns i skolans väggar och sitter 
i dess möbler. Djupt in i träets ådringar och 
i stålets legeringar. Med åren har de fått en 
patina av liv och lärande, men funktionen och 
strukturen består. Vi har flyttat runt och tänkt 

om. Förändrat produktionen, moderniserat 
designen och växt med nya bolag. Men vi har 
aldrig tagit avsteg från våra hundraåriga rötter  
i snickeriverkstan. 

Efter 120 år känner vi oss trygga med vår verk-
samhet men det innebär inte att vi lutar oss till-
baka i stolarna. På senare år har vi tagit steget 
utanför skolvärlden och blivit en av Skandina-
viens ledande koncerner för utveckling, tillverk-
ning och försäljning av inredningslösningar för 
skola, industri- och byggsektor, sport och fritid 
samt offentlig miljö och omsorg. 

Vi är Sono Sverige. Välkommen.



Med rötter i förvaringsmöbler för Sveriges skolor har Alnäs  
utvecklats till att bli experter på all sorts offentlig förvaring i  
möbler av trä. Våra förvaringslösningar finns överallt där det  
ställs krav på både utseende, funktion och hållbarhet.

Hög nivå i kvalitet, funktion och inte minst design är ledord för 
Miljöexpo. Det både syns och känns i det moderna sortimentet
för all offentlig miljö.

Under namnet SONO Partners har vi samlat ett sortiment som  
kompletterar våra varumärken på bästa sätt. En stor del av inred-
ningen i SONO Partners, tillverkar vi i våra egna anläggningar,  
men vissa specialprodukter kommer från andra ledande tillver- 
kare. Med SONO Partners i vår katalog erbjuder vi våra kunder 
ett starkt sortiment och branschens starkaste varumärken.  

Med produkter anpassade för elever och lärare till en av  
marknadens tuffaste arbetsplatser har Tranås Skolmöbler,  
i mer än hundratio år, varit ledande i såväl kvalitet som  
utveckling.

 

Form o Miljö inreder för hela livet. Möbler med träkänsla som
vi förknippar med hållbarhet och skandinavisk design. Inredning 
med pedagogiska modeller för en trygg och säker miljö i skolan
och förskolan.

 

Sonesson Inredningar tillverkar förvaringsskåp med stommar av
plåt sedan 1914. Allt i en design som kan anpassas till alla miljöer.

Tranås Skolmöbler, Alnäs Möbelfabrik, Miljöexpo, Form o Miljö och Sonesson Inredningar har tillsammans  
mer än 300 års erfarenhet av produktion och marknadsföring av inredning till förskola, skola och offentlig miljö.  

Med kunskap, tradition och gedigen känsla för rätt kvalitet, har företagen genom åren skapat några av  
branschens starkaste varumärken. 



SONO Sverige AB, Box 196, 573 22 Tranås,  
tel +46 (0)140 77 14 00, fax +46 (0)140 77 14 10,  

info@sonosverige.se, www.sonosverige.se




