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Neste LO-Aktuelt trykkes 16. august.
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8. januar
NHOs årskonferanse, Norge mot 
7 millioner innbyggere; Oslo.

13. januar
Kan matindustrien redde norsk 
økonomi? er tema for årskonfe-
ransen Mat og landbruk;  
Gardermoen.

Mykje lys og lite varme 
LED-lys har gitt nytt 
lys i mange situasjoner. 
Storpolitikk har vært en 
viktig pådriver.

Mange kompenserer den mør-
ke tida på året med å bruke mas-
se lys. Desember er vel den tid av 
året hvor vi bruker mest stearin-
lys, men også mest elektriske lys. 

EU er storimportør av ener-
gi. Det gjør dem strategisk ut-
satt. Når Putin kutter gass-
tilførselen eller «Den ara-
biske våren» gir ustabile 
gassleveranser, skjelver 
de i EUs generaldirekto-
rat for energi. EUs strate-
giske posisjonen har gjort 
unionen til en viktig pådri-
ver for energisparing.

Lysdioder 
Et resultat av dette er at LED-pæ-
rer har blitt dagligdags. Fra 1. sep-
tember 2012 ble det forbudt å sel-
ge tradisjonelle glødelamper. Det 
hadde EU bestemt. De vil minske 

avhengigheten av labile ener-
gileverandører.

LED er en engelsk forkor-
ting for Light Emitting Diode. 
Det norske navnet er lysdio-
de. Prinsippet er at en fører 
strøm gjennom en halvleder 
som avgir lys. Men i motset-
ning til en glødelampe avgir 
LED nesten ikke varme. Etter 
hvert har LED-pærer er blitt 
totalt dominerende.

Blant annet på grunn av 
EUs glødelampeforbud 

har produsentene for-
sket mye på LED. Det 
har gitt oss led-lam-
per med sterkere lys og 
som kan dimmes.

En viktig fordel med 
LED er levetiden. En led-

pære varer gjerne 50 000 ti-
mer mot en gammeldags glø-
delampe som kan lyse i 2500 
timer.

Smartlyspærer
Årets julegave for de som har 
alt, er smartlyspærer. Philips 

har lansert Hue. Et annet mer-
ke er Lifx. Et tredje er Lumne. 
Smartlyspærer er LED-lam-
per hvor en ikke bare kan sty-
re lysstyrken, men også far-
gen på lyset. Hvis en har lyst 
på en blå aften stilles lyspæ-
rene inn på blått lys. 

Lyset styres med en app på 
mobilen, enten via det trådlø-
se nettet eller blåtann. Smart-
pærer er dyr moro. En slik 
pære koster fra 300 kroner og 
oppover, men det koster fort 
en tradisjonell dimmer også.

En fordel med LED-pæ-
rer er at de er tolerante over-
for spenningsvariasjoner. De 
er konstruert for spenninger 
mellom 100 volt og 240 volt. 
Derfor er det liten fare med 
å kjøpe smartlyspærer fra en 
nettbutikk i USA. Der er spen-
ningen 110 volt, mens i Euro-
pa er spenningen 230 volt. a

Illustrasjon: 
torgny Hasås

5. desember
NUPIs årlige Russland- 
konferanse; Oslo.

9. desember
Internasjonal dag mot  
korrupsjon.

Økonomisk overblikk og ut-
siktene for boligmarkedet, er 
emnene på NHO-konferan-
se; Oslo.

10. desember
Utdelingen av Nobels  
fredspris.

12. desember
Fagligpolitisk konferanse om 
skole og arbeid; Oslo.

Tankesmien Agenda arran-
ger møte med Thomas Piket-
ty om boka hans som utløste 
debatt om voksende økono-
miske ulikheter; Oslo.

24. desember
«Jul. Nordpolen. Mat. Pakker. 
Feit mann i rød drakt.»
Kilde: Fagforbundets kalen-
der på Fagforbundet.no.

1. januar

«Friluftlivets år», prosjekt 
i regi av Klima- og miljø-
departementet.

lo-aktuelt 
ønsker alle sine 
lesere en riktig 

god jul og et 
velfortjent 

juleferie
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