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Ett mjukt och föränderligt ljus som
ger naturliga färger
i den moderna butiken
I nyhetsbrevet Dagens Handel påminner en expert från Harvard University om
detaljhandelns växande behov av nya och annorlunda miljöer. Fysiska butiker
måste erbjuda kundupplevelser, det är lika viktigt som varorna, säger professor
Edward Glaeser. Shopping hotas av e-handeln och måste bli kreativ och trivsam.
Här spelar ljus och färger en stor roll. LÄS MER

VD-skifte hos Annell
Hos Annell Ljus + Form AB tillträdde
Jonas Annell i januari som ny vd efter
brodern Tomas som sammanlagt varit
vd i nästan 20 år och nu kan
koncentrera sig på marknadsföring.
Jonas som kom till företaget 2004 har
lett uppbyggnaden av affärsområdet
Stad och Trafik. Som vd behåller han
även jobbet som försäljningschef.
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Den äldste brodern Staffan kvarstår i
ledningen som fortsatt ansvarig för
belysning, ljusteknik och ljuskvalitet.
Företagets ekonomichef Åsa
Klintemar har samtidigt utsetts till vice
vd.

Åsa Klintemar

När Microsoft valde
kontorsbelysning till
Lund
Det känns naturligt att Microsoft valde
ett teknikcentrum som Ideon Science
Park i Lund för sitt nya Skånekontor. I
denna ”framtidsby” samsas flera
hundra företag, huvudsakligen inom IT,
cleantech och life science. pS
Arkitektur fick som vanligt stå för
miljökonceptet när Microsoft väljer
lokaler, inredning och ljus. LÄS MER

Foto: Jason Strong Photography

Fyrisfjädern - lysande exempel för sporthallar
Belysningsplanering för sporthallar innebär flera utmaningar med höga takhöjder,
risk för bländning och krav på energieffektiva val. I badmintonhallen Fyrisfjädern i
Uppsala har ÅF Lighting och Lundqvist EL lyckats väl med uppgiften. LÄS MER
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Seminarium i Umeå
informerar om städernas
nya smarta belysning
Ett av Annells ljusseminarier våren
2018 äger rum i Umeå på Stora
Hotellet den 25 april kl. 15-17. Inbjuden
gästföreläsare är Pär Tidebro från
Trafikverket som berättar hur man med
ny teknik och människan i centrum
håller på att anpassa LED-ljuset till
miljömål, säkerhet och trivsel. Pär
informerar om regler och fallgropar och
delar gärna med sig av erfarenheter
och goda råd. Jonas Annell har
nyheter inom senaste ljusteknik. Möt
också vår nya man i Norrland, Mattias
Sjövik, som är Umeåbo.
ANMÄLAN

Till hösten satsar LED
Professional i Bregenz
på två ljusevenemang
För åttonde gången arrangeras LED
professional Symposium som är en
teknisk sammankomst på hög nivå i
österrikiska Bregenz. Datum är 25 - 27
september 2018. Denna gång ingår
också en Lighting Design-konferens
som kallas TiL, Trends in Lighting. Nu
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skall konferensen LpS främja ett nära
samarbete mellan teknik och
design. LÄS MER

Teknisk Umeåbo vår nya
säljare i Norrland
Mattias Sjövik är en
ambitiös installationstekniker från
Umeå som just har antagit utmaningen
som säljare i Norrland för Annell Ljus +
Form AB. När du vill ha besök så
mejlar du till mattias.sjovik@annell.se.

Han kommer att visa dig Annells bästa
sidor, ljusteknik och ljuskvalitet för
professionella och offentliga ljusmiljöer,
inomhus och utomhus.

Mattias Sjövik

Citatet

Liten ordbok
CIE
Internationella
belysningskommissionen eller The
International Commission on
Illumination är mest känd under sitt
franska namn, CIE, som står för
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1546912087393/
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Commission Internationale de
l’Eclairage. LÄS MER
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