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Redan på 50-talet började Per-Arne Kvarnberg tillverka 
och profi lera belysta taxiskyltar, först i Skandinavien. Han 
var själv med om att utveckla skyltarna, en plastkåpa som 
monterades på taxibilarnas tak.

PK Neon 25 år
– en historia om skyltar

Per-Arne hade börjat en gång i tiden på ett företag som tillverkade 
neonskyltar. Han tog med sig idéerna när han återvände till 
hemstaden Gävle och etablerade verksamheten här. P-A arbetade 
upp en komplett skyltverkstad, man blåste till och med glasrören till 
neonskyltarna. 

Nu är det sonen Peter som för traditionerna vidare genom sitt eget 
företag PK neon, som han startade 1981, vilket innebär 25-års jubileum 
i år.

Peter Kvarnberg är född och uppvuxen i Gävle och har fl yttat runt 
i stan en del. Men han känner sig som en ”söderkis” från Gävle och det 
är också på Söder han bor med sin familj. Peter gick treårig ekonomisk 
linje på Borgarskolan och gjorde sedan lumpen på I 14.

 
Neonskyltarna populära på nytt
Idag har skyltbranschen rationaliserat som alla andra och på PK Neon 
koncentrerar man sig på försäljning, rådgivning, montage och service. 
Servicen är viktig för att skyltarna skall fungera i många år. 

Företaget är medlem i Ljusreklamförbundet och har även tilldelats 
AAA-ranking för högsta kreditvärdighet.

Med tanke på att det fi nns så många olika typer av skyltar idag är 
det mer rationellt att anlita underleverantörer för tillverkningen.

– Neonskyltarna har kommit tillbaka och de har blivit väldigt 
populära, säger Peter Kvarnberg. Skyltarna har blivit kultur och en del 

har till och med blivit K-märkta som den berömda Stomatol skylten 
vid Slussen i Stockholm.

PK Neon rustar också upp gamla neonskyltar. 1997 gällde det 
de klassiska neonskyltarna på biografen Rigoletto på Kungsgatan i 
Stockholm där 400 neonrör renoverades. I uppdrag ingick också att 
skylta det berömda Kungshuset. 

– Det var nog det mest spännande 
uppdrag vi haft, säger Peter.

Företagets första stora jobb var att 
skylta upp för Nokia och Mobira i 
hela Sverige. De fi ck också leverera 
skyltar till deras lokaler ute i Europa. 

En annan kul grej: världens 
största gem som sattes upp 1988 på 
Skolgången för Hedins.

Gävle centrum har många skyltar 
från PK Neon, till exempel Flanör, 
Winn-huset och framförallt Gallerian 
Nian. Där skyltade man för andra 
gången när varuhuset återinvigdes 
efter den stora ombyggnaden till 
skyltsöndagen 2003. 

Första skyltningen av Nian 1993 
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blev dramatisk. Två veckor före skyltsöndagen upptäckte fastighetsägaren 
att man missat att beställa skyltar, men PK Neon löste det problemet med 
en 16 meter hög, trekantig skyltpelare. På två veckor producerades nya 
ljuslådor till samtliga hyres gäster plus en stor skiss på hur varuhuset skulle se 
ut när det blev klar.

Bilmetro är en annan stor kund 
i Gävle. Bilmetro är ett av Sveriges 
största privata bilföretag och har 
anläggningar i både Gävleborg och 
Dalarna. PK Neon har bland annat 
profi lerat alla anläggningar med 
”Din bästa bilaffär”.

Senaste neonskylten i Gävle sitter på Länsmuseet på fasaden med 
entrén mot Södra Strandgatan. Där lyser orange neon som är en ny och 
mycket ljusstark kulör i sammanhanget.

KIA Motors har också skyltats av PK Neon. Skyltarna i Göteborg 
krävde nästan sekundprecision i samordning och leveranser och 
montage. Där monterades fyra stycken KIA-ovaler med bredden fyra 
meter och höjden två meter.

Viktigast att texten går att läsa
Vad skall man tänka på när man skall sätta upp en ny skylt?
– Först och främst gäller det att den skall synas bra och att den 

harmonierar med fasaden och miljön där den skall sitta. Men kanske 
viktigast är att den skall kunna läsas på det avstånd och den vinkel som 
kunderna ser den, säger Peter Kvarnberg.

Ett vanligt fel är att man använder för liten text. Ett exempel på hur 
det skall se ut var skylten på massatornet hos Stora i Skutskär. För att 

kunna läsa företagsnamnet 80 meter upp i luften var bokstäverna 
5 meter höga! Efter namnbytet togs skylten ner.

Man måste också kontrollera med 
byggnads nämnden om det behövs 
byggnadslov. Ansökan och 
pappersarbetet ordnar PK Neon 
naturligtvis.

Vilka olika typer av skyltar fi nns det att välja mellan?
– I huvudsak kan man säga att det fi nns tre typer av skyltar, neon, 
ljuslådor och plåtskyltar. Men fi nns det olika kombinationer av material. 
Plåtskyltar kan ha text i folie eller också med text i relief, med eller utan 
belysning. Stora ljuslådor förses ofta med en front av vinylduk. 

Lysdioder blir allt vanligare och används för att skapa annorlunda 
effekter. Dioderna tar dessutom liten plats och de är i stort sett 
underhållsfria.

Text: Torbjörn Edlund • Foto: Per-Erik Jäderberg, Peter Kvarnberg

Bodins Bageri, Gävle Skottes, Gävle Hugo Boss, Stockholm

Gallerian Nian, Gävle Fenix Gallerian, Uppsala Depå, Gävle

Gallerian, Sandviken



Neonskyltar
Vi tillverkar alla förekommande bokstavs profiler av 
neon, även symboler och f igurer samt inomhusneon. 
För exklusivare utföranden används koppar eller 
mässingsplåt i bokstavskropparna som förses med 
neonrör på eller i bokstäverna. Dessa kan varieras i 
många kulörer och utföranden.

Med 25 år i branschen i år är PK Neon ett mångfasetterat skylt företag med lokala och internationella 
kontakter. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Vår policy är att leverera skyltar med 
högsta kvalitet.  
Vårt goda samarbete mellan kund, fastighetsägare, myndigheter och formgivare ger oss slut-
produkter att vara stolta över. Allt i skyltar!
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Eddagatan 5, 802 54 Gävle  •  026-68 51 18, 070-559 15 69  •  skyltar@pkneon.se

Plåtskyltar
Olika aluminiumskyltar – släta eller med kant, folietext eller 
reliefbokstäver – går att variera i det oändliga. Obelyst eller 
belyst med spotlights eller andra externa ljuskällor för olika 
effekter.
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Ljuslådor
Skyltkassetter tillverkade i aluminium med invändig belysning av lysrör, dioder 
och neonrör kan förekomma vid speciella skyltar. Fronter tillverkas oftast av plast 
med text av vinylfi lm eller utsågad aluminiumplåt med olika bokstavsprofi ler.
Dukskyltar innebär att man spänner upp en vinylduk över hela frontytan. Detta är 
vanligt vid stora skyltar eller där man ej vill ha någon skarv på fronten.

Förenade bil, Göteborg. Dukskylt 4x2 meterFörenade bil, Göteborg. Dukskylt 4x2 meter Flanör F, Gävle. Höjd 5 meterFlanör F, Gävle. Höjd 5 meter

Länsmuseet, GävleLänsmuseet, Gävle




