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Vad önskar du dig inom ljus och belysning 2016?

Varje nytt år ställer vi samma fråga till utvalda professionella och aktuella profiler inom viktiga
verksamheter där ljuset spelar stor roll. Anna Espling Rolf, Mariana G. Figueiro, Kjell Hult, Per
Nylén, Paul Rogers, Christofer Silfvenius, Anna Waernborg, Anna Åkerström och Mats
Öhman har medverkat den här gången. Stort tack!
LÄS MER →

Li-Fi ersätter Wi-Fi inom
smart belysning och IoT
Li-Fi [laʹjfi] är aktuell förkortning av Light
Fidelity som skall överträffa WiFi genom
tusen gånger högre kapacitet, hundra gånger
snabbare och betydligt säkrare. Det handlar
om mobil och trådlös interkommunikation av
LED-strålning, men nu inte från begränsade
radiofrekvenser utan från lysdioder i
syngrundande våglängder inom det
elektromagnetiska fältets spektrum..LÄS
MER →

Årets första
ljusseminarier i Luleå,
Stockholm och Göteborg
Välkommen till Annells första ljusseminarier
2016:
Luleå onsdag 10 februari kl.15:00
Stockholm fredag 12 februari kl. 08:00
Göteborg onsdag 24 februari kl.15:00
Anmäl dig på www.annell.se/seminarier

Populär gatuarmatur får
ny framgång
En ny energieffektiv LED-armatur spar 40% el
med ökad säkerhet och synkomfort i
trafikmiljöer trots lägre kostnader.LÄS
MER →

Ljusplaneringkurs för
yrkesverksamma inom el,
bygg och fastighet
I mars börjar en belysningskurs vid Campus
Värnamo för yrkesverksamma, tre gånger två
dagar under sex månader. Det gäller
beställare, byggherrar, projektledare,
arkitekter, elkonsulter och elinstallatörer som
vill medverka till bättre ljus- och
energieffektivare arbetsmiljöer. LÄS MER →

Annell söker
Kundsupport/Innesäljare
Är du själv intresserad eller känner du
någon?
På vårt kontor Tulegatan 15 i Stockholm
jobbar ett team på fyra personer
med kundservice på topp. Det gäller
heltidsjobb inom order/offert/säljsupport.
LÄS MER →

Vi bygger om.. Ursäkta
röran!
På Tulegatan i Stockholm är det lite rörigt just
nu. Under några veckor framåt ändrar vi om i
kontor och utställning. Vi ber om ert
överseende! Alla besökare är fortfarande
mycket välkomna men boka gärna ditt besök i
förväg.

Vår pdf-version gör
uppehåll tills vidare
Detta nyhetsbrev har alltid haft ett klickbart
pdf-dokument för de läsare som önskat se
innehållet komplett i text och bild. Nu upphör
vi från årsskiftet tills vidare med pdf:en. Vi
hoppas att du med en enkel
knapptryckning använder brevets länk till den
kompletta texten för varje textstycke.
Kontakta oss gärna! Hälsningar, Redaktionen
på Annell

Citatet
”Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. Globaliseringen innebär samtidigt
att ekonomierna i världens länder blir alltmer sammanflätade och för ett modernt
land med välutvecklad exportindustri som Sverige skapar det stora möjligheter.
Sverige kan bli ett föregångsland och en internationell förebild i klimatarbetet tack
vare hög kompetens och erfarenhet av omställning av energisystemet”
Energimyndigheten
LÄS MER →
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