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Stororder på belysning
till över 300 butiker
Lagom till sommarsemestern kunde vi hos
Annell glädja oss åt en rekordorder på över
åttatusen armaturer till Systembolaget AB, en
av landets största och rikstäckande
butikskedjor som nu satsar på hållbara

CSA 60 LED är infälld och riktbar med unik
reflektoroptik

miljöer. Leveranserna har påbörjats. LÄS
MER

Två världsföretag bjuder
på exklusiv visning i
Stockholm
Glashütte Limburg och Bega på blixtvisit till
Stockholm, torsdagen 29 september. Annell
och ateljé Lyktan inbjuder till visning kl.18 i
ett galleri i centrum. LÄS MER

Du mår bra i rätt ljus. Har
du många lumen eller bra
lumen?
Är det viktigt att må bra på jobbet? I så fall
har belysningen stor inverkan. Större än vi
visste tidigare. Visuellt, biologiskt och
emotionellt.
Men nu kan vi kosta på oss att välja. Många
lumen eller bra lumen? LÄS MER

Ny designkatalog från
DARK at night nv
Varje ny katalog från belgiska DARK
utstrålar kompetens och kreativitet. Nya och
etablerade designers samsas här om en av
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1142870563736/
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de mest prisbelönade armaturkollektionerna
i Europa.
Bläddra i den i vårt Infotek eller beställ ett
eget ex. LÄS MER

Kvalitetstestade LED
lampor får ros och ris
LEDljuset överträffar alla förväntningar på
effektivitet, ljuskvalitet och teknik när det är
som bäst. Men övergången från glödljus till
LEDljus uppvisar för hög andel låg eller
usel kvalitet hos vissa fabrikat. Vilket
bromsar utvecklingen. LÄS MER

Belysningsseminarium i
Båstad om gator, vägar
och grönområden
Den 8 till 11 november möts ljusdesigners,
teknikkonsulter, utbildare, beställare och
användare i Båstad för att utbyta kunskap,
idéer och erfarenheter på Hotel Skansen och
i Norrvikens trädgårdar. LÄS MER

Fascinerande bok om
ljus och belysning  en
svensk kulturhistoria
”Ut ur mörkret” är en fascinerande bok som
utkommer den 20 september. Etnologen och
teknikhistorikern Jan Garnert har efter
många års forskning inom svensk
kulturhistoria slutfört de senaste årens
projekt Ljusår, sponsrat av
Belysningsbranschen via ElKretsen. Den
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1142870563736/
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rekommenderas varmt till alla inom ljus,
belysning, arkitektur och angränsande
fackområden. LÄS MER

Årets Förtjänstpris till
Mervi Rokka
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för
Belysningsteknik utdelar varje år sedan
1998 branschens Stora Förtjänstpris. På
Ljusdagen för en tid sedan utsågs Mervi
Rokka till årets pristagare för att hon ”…
under en längre tid verkat till nytta för svensk
belysning”. Mervi Rokka är redaktör för
Ljuskultur och sedan 27 år trotjänare i
Mervi Rokka  Foto: Mikael Westmark

ledningen för Belysningsbranschens kansli i
Stockholm. Juryn har gjort ett gott val. Vi
gratulerar Mervi till denna mycket välförtjänta
utmärkelse.

Hans Allan Löfberg in
memoriam
En uppskattad humanist och tekniker inom
svensk belysning har gått bort vid 77 års
ålder. Civilingenjör och prefekt vid KTH
Stockholm och Gävle, forskare och chef inom
dagsljusforskning och klimat, Vice President
Technical och sedermera President inom
CIE, styrelseledamot i Ljuskultur,
medarbetare i tidskriften,
belysningsordförande inom SIS. Hans Allan
Löfberg var också rådsledamot i Annells
stiftelse Ljusforum. Vi minns en seriös,
kompetent och anspråkslös vän, en
rättskaffens gentleman.

Liten ordbok
Smart Belysning eller Smart Lighting är ett
begrepp inom belysning och ljusinstallation
som öppnar för bättre ljusmiljöer. Ett bekvämt
sätt att synnerligen effektivt och ekonomiskt
få både bättre belysning, må bättre samt
spara el och värna om vår miljö. LÄS MER
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