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Hej alla KNX:are!
Våra ordföranden har ordet

Nytillsatt ordförande

Vill börja med att tacka avgående ordförande Rikard för hans, under många år,
otroliga engagemang inom KNX-världen och KNX Sverige, en sak är säker och det är
att det inte blir lätt att axla hans mantel.

Här kommer en kort presentation om vem jag är,
Jag heter Per Melander (kallas oftast Pelle) och är ny ordförande i KNX-SE.
När folk frågar hur gammal jag är brukar jag säga att jag är närmare 50 än 40 vilket
faktiskt är sant även för en nybliven 60-åring.
Är gift, har tre vuxna barn och två halvvuxna barnbarn, bor i en liten villa i Nykvarn
(utanför Södertälje). Mina intressen utöver fastighetsautomation och teknik är bl.a.
familj, sport och resor.
Till vardags jobbar jag inom fastighetsautomation vilket jag gjort inom i olika roller
sedan 80-talet, under den perioden har det skett en fantastisk teknikutveckling
ifrån ganska enkel konventionell teknik till dagens digitalisering med dess nästan
oändliga möjligheter.

KNX tekniken är med sin internationella standardisering, ständiga utveckling, bredd
och omfattning en nyckel för en smart fastighets funktioner samtidigt som det ger
en stor säkerhet/trygghet för både brukare och fastighetsägare både idag och i
framtiden.
Föreningen kommer såklart fortsätta med arbetet att marknadsföra KNX-tekniken på
olika sätt.
I dessa oroliga tider blir det än viktigare att fokusera på digital teknik för att nå ut
med vårt budskap, det kommer bl.a. att ske i form av en serie webbinar och
aktiviteter på sociala plattformar.



En rekommendation är att följa vår hemsida www.knx.se för att hitta

aktuell information över våra aktiviteter
faq på ETS 4-5
medlemmar i KNX Sweden
produktnytt från medlemmar
handböcker på KNX
bra att veta
m.m.

Har ni frågor, synpunkter, tips eller bara vill säga hej är ni mer än välkomna att
kontakta oss via kansliet.

Sist men absolut inte minst, i dessa oroliga tider ligger såklart fokus på hälsa hos
oss och alla våra närstående så mina slutord den här gången blir

Take Care så hörs/syns/märks vi framöver

Per Melander

Avgående ordförande

2020 blir ett av de år som vi på ett eller annat sätt för evigt kommer att minnas.
För egen del så tog jag ett beslut i slutet på 2019 som jag redan då visste skulle få
mig att minnas detta år. Detta beslut överskuggades dock helt av att världens
största elmässa, Light and Building i Frankfurt, blev inställd på grund av ett virus.
Detta lät då helt tokigt.

Idag vet vi att arrangörerna tog rätt beslut!
Nu hoppas jag istället på att, tillsammans med alla KNX-vänner, kunna njuta av
denna mässa i slutet på september samt att därefter kunna fira att KNX fyller 30år
den 20 oktober.

Mitt eget beslut då?
Jag bestämde mig i slutet på 2019 att det nu verkligen var dags att tacka för mig
som ordförande i KNX Sweden. Jag tillträdde som ordförande 2003 efter Mats
Rehnström på Siemens. Som ordförande väljs man varje år och jag kunde då
verkligen inte föreställa mig att jag skulle vara kvar och bli återvald under så många
år.

Alla som på något sätt är eller har varit engagerad i en förening vet vad
föreningslivet innebär. Varje medlem har massor av idéer och därtill kommer många
önskemål utifrån, i vårt fall från olika delar av elbranschen. På våra möten så har vi

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=453381&userid=0&linkid=35405013&readid=F6BDC3E48779&test=&umailid=0


haft fantastiskt fin sammanhållning och laganda genom åren. Vi har också sett de
flesta idéer och önskemål som fullt möjliga och jag uppskattar att vi lyckats
genomföra drygt hälften av allt det vi önskat.
Jag är stolt över vad vi genomfört och framförallt av medlemsföretagens entusiasm
och hängivenhet att vilja utveckla KNX-branschen. Alla ni som varit med genom
åren är stor del till att KNX idag är den världsstandard som fortfarande växer och
utvecklas.

Jag vill nu passa på att tacka alla som jag genom åren i KNX Sweden fått förmånen
att träffa och jobba tillsammans med. Det har varit fantastiskt kul och även otroligt
lärorikt!
Vi kommer garanterat träffas igen eftersom jag finns kvar i branschen och kommer
att jobbar vidare med KNX.

Jag vill nu också passa på att välkomna KNX Swedens nya ordförande Per Melander
på Siemens. Föreningen har behov av en stark ledare som har ett starkt företag i
ryggen.
Jag har känt Per i många år och det känns väldigt skönt att lämna över
stafettpinnen i hans och Siemens trygga händer!

Med vänliga hälsningar

Rikard Nilsson
Avgående Ordförande i KNX Sweden

Produktnytt:

Unik 1-pars KNX-kabel från Rexel

Ny närvarodetektor och Daligateway

KNX/DALI-Gateways utifrån ditt behov
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                              Våra partners:

KNX Sweden kansli: Telefon: 073-
4330250

Mejl: info@knx.se

GDRP

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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