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Nya skärpta EU-krav på belysning
För att höja kvalitén på ljuskällor och stimulera till energieffektivare och förbättrad belysning
så gäller från den 1 september i år en ny generation av energimärkning plus skärpta
ekodesignkrav. Läs mer och se Annells Liten ordbok här i nyhetsbrevet eller på www.annell.se.
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Hur känns ljuset?
Jim Collin berättar i det här videoklippet
från Belysningsbranschens videoserie
Ljusskolan om hur ljuset påverkar ditt
dagliga liv. Kanske har du sett det redan
men budskapet tål att upprepas. För dig
som är ljusplanerare eller för dig som
beställer belysning. Låt oss skapa miljöer i
våra offentliga rum och hem som bidrar till
en god känsla. Ett ljus för människor.
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Läsfabriken - barnens eget bibliotek i Uppsala
Inredningsdetaljer och mysiga krypin för barn kräver mycket omsorg om bra belysning för
att komma till sin rätt. Barnens sagovärld intill Fyrisån har många spännande detaljer att
upptäcka förutom färgglada bokryggar och berättelser. En oas för barn skapad av Marge
Arkitekter.
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Välkommen Robin!
Robin Nilsson förstärker Annells team i
Stockholm som stöttar arkitekter och
ljusdesigners i belysningsprojekt inomhus.

Läs mer →

Gatuarmaturer för parker, gång- och
cykelvägar
Trygghetskänsla på gångvägar och i parker är nära sammankopplat med bra och
välplanerad belysning. Både den direkta belysningen av gång- eller cykelbanan och det
omkringliggande området intill, skapar den miljö som upplevs säker. Annell har ett brett
urval armaturer som kan väljas efter tycke och syfte. Här presenterar vi fyra av våra favoriter
bland stolparmaturer.
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Citatet
"Being a lighting designer is a challenge; every day we seek recognition for this important
work that is so often overlooked. Yet we persist. Not only because bringing light to the world
is our passion; but because we believe in making a difference”.
Caroline Zima
Caroline Zima, ljusdesigner, Sweco Architects
Svensk ambassadör för Women in Lighting – hela citatet kan läsas här.
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Liten ordbok
Ekodesign. Energimärkning. EPREL.
Från EU har det kommit nya lagar med nya
eller reviderade och miljöanpassade
ekodesignregler som alla trätt i kraft den 1
september 2021. För belysningsarmaturer
avses endast de elektriska ljuskällor som
levereras i eller med armaturen.
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