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Ordföranden har ordet!

Hej!

Wow, vilket fantastiskt väder vi haft i sommar!
Många av oss har varit lediga och kunnat njuta av den bästa sommaren på riktigt länge.
Ok, gräsmattan blev brun och grillen dammade igen, men vad gör det.
Värre har det varit för alla lantbrukare och vissa skogsägare. Men efter sol kommer regn!
Min gräsmatta är grön o fin igen och grillen är framtagen. Förhoppningsvis kan lantbrukarna
också rädda delar av sin verksamhet med gynnsammare väder nu i höst.
Jag kommer i alla fall göra vad jag kan och köpa svenskt i matbutiken.
Snart kan man enligt heta rykten också köpa svenska KNX produkter,
vilket vi verkligen ser fram emot att återkomma till!

Vad händer i höst?

11-12 september:
Nordic Property Expo
Detta är en helt ny fastighetsmässa och den hålls på Svenska Mässan i Göteborg.
Vi är på plats med egen monter och kommer även hålla ett kort seminarie på en av scenerna.
Kom gärna förbi och prata fastighetsautomation med oss och alla andra på plats.
Vi ser fram emot att framföra budskapet om KNX på denna nya typ av mötesplats.
Mer info finns via denna länk: https://propertyexpo.se/

2-4 oktober:
KNX National Group Meeting
Alla världens nationella KNX-grupper träffas i Helsingfors, Finland.
KNX Finland firar samtidigt att deras föreningen fyller 10 år.

17-18 oktober:
easyFairs ELmässa
Vi är som vanligt på plats med monter och håller frukostseminarier båda dagarna mellan
kl.08:15 och 09:00. Våra fokusområden i år är KNX Secure och KNX IoT. Därtill kommer vi
ta upp riktigt trevliga nyheter och även påminna om våra KNX Handböcker.
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/

17 oktober:
KNX Dag (kväll) i Kista/Stockholm.
När ELmässan stänger ska vi prata ännu mer KNX samt dela ut årets svenska KNX Award.
Detta kommer vi att göra i direkt anslutning till mässan, dock är lokalen ännu inte spikad.
Vi startar kl.18:00 och planerar att avsluta runt 20:00 med att sätta oss i restaurangen och
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äta något gott tillsammans. Så fort vi har klart med lokalen så skickar vi ut en separat
inbjudan. Det finns många fina KNX-projekt runt om i landet och har du ett av dem så ska du
absolut nominera detta till KNX Award. Du kan göra det direkt via denna länk.

 

 
 

KNX brytaktor med många användbara funktioner
.

 
 

Ny tunn kanappserie, ny effektdimmer och ny
fläktkontroller

 
 

Eelctron nya kapacitiva glas knappar serie 9025 .

Huvudmedlemmar:
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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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