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Ordföranden har ordet!

Hej igen!

Hösten har anlänt med besked och nu ser vi fram emot några riktigt trevliga
inomhusaktiviteter!

easyFairs ELmässa den 17-18 oktober på Kistamässan
Som vi informerade i förra Nyhetsbrevet så är vi på plats med monter (N:11) och håller även
frukostseminarier båda dagarna mellan kl.08:15 och 09:00.
Våra fokusområden i år är KNX Secure och KNX IoT.
Därtill kommer vi prata om en riktigt trevlig svensk KNX-nyhet, påminna om våra KNX
Handböcker samt dyka lite i argumenten varför man alltid i alla anläggningsstorlekar kan
välja KNX. Kom gärna och lyssna, få lite frukost och slipp alla köer i entrén när mässan
öppnar kl.09:00. Här en direktlänk till mässan: https://www.easyfairs.com/sv/elmaessan-
stockholm-2018/elmaessan-stockholm-2018/

KNX Dagen den 17 oktober på Scandic Victoria Tower i Kista
När ELmässan stänger ska vi prata ännu mer KNX samt dela ut årets svenska KNX Award.
Detta kommer vi att göra i konferensavdelningen på hotellet Scandic Victoria Tower som
ligger i direkt anslutning till mässan. Vi startar kl.17:30 och planerar att avsluta runt 20:00
med att sätta oss i restaurangen och äta något gott tillsammans.
Du hittar inbjudan på vår hemsida eller direkt via denna länk. KNXDagen2018
Kostnaden för denna kväll inklusive mat i restaurangen är 500kr  per person.
Som medlem i KNX Sweden så ingår detta i medlemsavgiften.
Ett Intressemedlemskap i KNX Sweden kostar 1.000kr per år och vill du betala för 2019 så
bjuder vi på denna KNX Dag och årets återstående månader.
Du kan läsa mer om medlemskap i KNX Sweden på vår hemsida via denna länk:
http://knxsweden.se/medlemmar/bli%20medlem.html

KNX Award
Varje år delar vi ut ett pris till en KNX anläggning som på något sätt utmärker sig.
Liten som stor, komplicerad som enkel – alla kan vinna.
Har du ett trevligt KNX projekt som passar in på detta så har du fortfarande tid på dig.
Anmälningstiden går ut först på söndag den 30 september.
Fyll i formuläret som finns på vår hemsida eller direkt via denna
länk:http://knxsweden.se/knx%20award2017.html
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Hager lanserar en ny KNX DALI-gateway för Tuneable
White
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Huvudmedlemmar:
 

Våra partners:

KNX Sweden kansli:            Telefon: 073-4330250         Mejl: info@knx.se

Obs! Viktigt!
Vill ni inte ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka på avregistrera längst ner på sidan eller
mejla info@knx.se
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