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Trivsam ljusmiljö med Studio Line i
framtidshuset Prisma

Atkins Sverige AB är en av hyresgästerna i det nya Prisma-huset i Oceanhamnen i
Helsingborg. Studio Line, pendlade vita armaturer med väl avskärmat ljus skapar en trivsam
miljöbelysning till personalrum, entré och projektrum som har inretts av CASA Arkitektfirma
AB. Varmvitt ljus i harmoniserande former bidrar till en mysig bakgrund för lunchpauser och
möten, inramat av värdeorden ”Bättre tillsammans”.

Läs mer →
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Internationell forskning: Ny LED-teknik ger
välkommen förbättring av belysning inom

kontor och skolor
Bo Annell har sett flera belysningstekniker komma och gå och summerar här en positiv
forskningstrend inom LED-teknik som erbjuder ljuskvalitet värd namnet. En bred ljusforskning
satsar nu på högre belysningsstandard. Läs Bo Annells blogginlägg här.

Läs mer →

Gatubelysningsforum
2022
Även i år är Annell guldsponsor av årets
viktigaste konferens för dig som arbetar
med utomhusbelysning i offentlig miljö.
Gatubelysningsforum 2022! Se till att
anmäla dig redan nu så hoppas vi få
träffas och diskutera nyheter, ljusstyrning,
tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Flera
intressanta föreläsningar finns i
programmet den 13-14 september 2022.

Läs mer →
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Ljus och Rum - bortom tabellerna
Den nu uppdaterade upplagan av Ljus & Rum har en del nya riktlinjer att ta hänsyn till vid
ljusplanering av arbetsplatsmiljöer inomhus. Jim Collin och Staffan Annell höll ett
webbinarium om hur de använder de nya riktlinjerna för ljusplanering och skapar trivsamma
ljusmiljöer. 

Läs mer →
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Citatet
“I’m a woman and that’s a problem for
some people. I’m a foreigner and I do work
which is not normative, not what they
expect.”

Zaha Hadid DBE RA, 1950 – 2016.

Världsberömd brittisk arkitekt, ”Queen of
the curve”. Efter uppväxt i Irak ledde hon
eget arkitektkontor i London och blev första
kvinna att belönas med ”the Pritzker Prize
for Architecture. Efter att ha adlats vann
hon the UK Stirling Prize for Architecture.
2012 blev Zaha Hadid “Dame” för
“Architectural services.” Hon blev första
och enda kvinna att belönas med The
Royal Gold Medal from the Royal Institute
of British Architects. “Architecture is really
about well-being”.
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Glad Sommar!
Semestertider närmar sig och vi vill önska dig en bekymmerslös, solig och lagom varm

sommar!

Liksom skolorna tar Ljusakademien® och nyhetsbrevet sommarlov nu och återkommer med
nya webbinarier och kanske seminarier i höst. Kan du som deltagit inte få nog finns alltid

chansen att dyka in här på vår hemsida där vi har lagt in länkar till vår Youtube-kanal med
inspelat material.

Annells kontor kommer att hålla stängt för leveranser och besök under vecka 30 och 31.

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier
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