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Bristfällig HCL-definition
från Lighting Europe
Lighting Europe är upphov till själva
begreppet HCL. Nu drar man igång en
ny kampanj − #BetterLighting
campaign − med underrubriken
”lighting is more than enabling vision.”
Staffan Annell är besviken och
efterlyser respekt för Lighting Europe´s
egna rekommendationer för god
belysning. Läs Staffans inlägg här.

Det nya inomhusljuset –
bättre och nyttigare än
någonsin förr
Våra förfäder har under miljontals år
utvecklats under bar himmel tack vare
solens fullspektrumljus. Hjärna, syn
och sinnen har utformats och
anpassats i det allra bästa ljus som
finns. Men inomhus har den öppna
elden under nödtorftiga
synförhållanden dominerat som
ljuskälla under dygnets mörka timmar.
Tills elektriciteten kom och vände vår
tillvaro upp och ned. LÄS MER
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LED-ljus i banklokal där lokalt engagemang är ledord
Arbets- och ljusmiljön i Sparbanken Västra Mälardalens kontor i Arboga är
omsorgsfullt planerad i samarbete med bankens egna fastighetsadministratörer, en
lyhörd elkonsult från Projektengagemang och Annell. Utmärkande för projektet är
en lekfull armaturplacering och känsla för hur belysning kan användas som redskap
i skapandet av en trivsam och funktionell inomhusmiljö. LÄS MER

Mjukt formspråk och
diskret effektivt ljus för
bra arbetsmiljö
Den nya slimmade armaturen ORA är
en smal singelarmatur alternativt som
enhet i ett praktiskt system med
lysande linjer. Ett mjukt formspråk med
rundat armaturhus bidrar tillsammans
med bra LED-ljus till en effektiv och
trivsam ljusmiljö. För högsta ljuskvalitet
ORA armaturfamilj

och dynamisk belysning kan man som
tillval välja LED med det nya SunLikeljuset i Tuning-white utförande. LÄS
MER

Kalendarium Europa hösten 2019
September
5/9 Ljusdagen 2019 med Svenska Ljuspriset, Berns Salonger, Stockholm
LÄS MER
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Stockholm
LÄS MER

24–26/9 LpS 2019: 9th International Lighting Technologies Event and exhibition
med Trends in Lighting TiL 2019 + Forum & Show samt DALI Summit, Bregenz,
Österrike
LÄS MER
27/9–3/11 Lights in Alingsås, ”Be the Light” med workshop celebrerar 20 år
LÄS MER

Oktober
23-26/10 PLDC 2019, Rotterdam, 8th Professional Lighting Design Convention
LÄS MER

November
13-14/11 Lux Live med the Future Office, Women in Lighting och Lux Awards
LÄS MER
13-14/11 Lightspace London 2019
LÄS MER
13-15/11 LED + Elektro, ”Switching fast to the future”, Bryssel
LÄS MER

Citatet
”Jag tror på att vackra lampor och ett riktigt ljus kan
skapa lyckligare människor, ja helt enkelt en gladare
och tryggare värld att leva i.”
Lisa Johansson-Pape, 1907 – 1989.
Världsberömd finländsk möbel- och armaturformgivare hos Stockmann/Orno och Iitala.
Bland flera internationella designpriser fick hon två på Milanotriennalen. I Sverige hedrades
Lisa med utställningar på Nationalmuseum i Stockholm och på Röhsska i Göteborg. Hon
representerades i Sverige av Annell-företaget Lilux Belysning AB.
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Lisa Johansson-Pape (th) med kollegan Dora Ljung 1966

Liten ordbok
Cirkadiansk dygnsrytm
Jorden roterar runt sin egen axel och
ger upphov till dag och natt, ljus och
mörker.
Det är ett livsvillkor som alla
organismer, däribland människan, är
beroende av. Nobelpriset i ”fysiologi
eller medicin” 2017 skildrade
sambandet mellan himlakroppars
rörelser och molekylära svängningar i
kroppens celler. Enklare uttryckt, man
beskrev först bananflugans och
därefter vår egen biologiska inre klocka
och människans regelbundna
cirkadianska dygnsrytm. LÄS MER

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier!
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