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FABA flytter nu ind hos Dansk Center for Lys, som i forvejen også huser Innovationsnetværket Dansk Lys’ sekretariat
Når FABA i december flytter ind, bliver de tre spillere DCL, FABA og Innovationsnetværket i
stand til at dele viden, nyheder og tendenser på meget tættere hold. Willy Goldby, direktør i
FABA, udtaler:
”Der er rigtig mange spillere i det danske lyslandskab, og brancheforeningen FABA ønsker
selvfølgelig et nært samarbejde med de stærkeste. Dansk Center for Lys står centralt som en
uvildig forening, der gør alt det, som FABA ikke selv gør”.
FABAs fremmeste opgave er at varetage medlemmernes kommercielle interesser inden for
fabrikation og handel med elektriske belysningsarmaturer. Det gælder også barrierer og vilkår
i form af standarder og direktiver, såsom WEEE, hvor FABA har haft afgørende betydning.
Der er brug for begge foreninger, og de supplerer hinanden. Også inden for DCL’s forskningssamarbejder er kontakten til branchen og FABA vigtigt. Næsten ingen fondsstøttede
forskningsprojekter kommer i stand uden massiv deltagelse fra virksomheder, der kan bruge
resultaterne.
Anne Bay, direktør i Dansk Center for Lys, er glad for idéen om at dele adresse. Hun begrunder det således: ”Man skal ikke glemme, at vi via den daglige kontakt til FABA kan få mange
nyttige oplysninger i form af ny viden om forskning og udvikling i virksomhederne i ind- og
udland, og holde fingeren på pulsen i forhold til projekter, mennesker og tendenser.”
Dansk Center for Lys er en uvildig forening, som repræsenterer alle medlemmernes synspunkter, og ikke kun de kommercielle. Til dette supplerer Anne Bay:
”Vores uvildighed må der ikke herske tvivl om – det er vores eksistensgrundlag. Men vi finder,
at et nært samarbejde med FABA er naturligt, og benytter lejligheden til at fortælle historien
om de to foreningers helt forskellige formål og fokus.”

FABA vil dele adresse med Dansk
Center for Lys. Anne Bay, direktør i DCL, byder her Willy Goldby, direktør i FABA, velkommen
til Stenløse.

Yderligere information: Anne Bay, direktør, Dansk Center for Lys på tlf.: 47 17 18 00 eller Willy
Goldby, direktør, FABA på tlf.: 40 80 80 11.
DCL
Dansk Center for Lys

FABA
Foreningen af Fabrikanter og Importører af
Elektriske Belysningsarmaturer

Ca. 900 personlige medlemmer
• Arkitekter
• Forskere og undervisere
• Rådgivere
• Forsyningsselskaber
• Ingeniører
• Branchefolk
• Designere
• Unge under uddannese
20 støttemedlemmer (sponsorer, heraf
50 % FABA-medlemmer)

35 medlemsvirksomheder
• Importører og producenter af belys-		
ningsprodukter
• Grossister

Interesseorganisation/forening – Ukommerciel

Brancheorganisation – Kommerciel

Formål og fokus:
At udbrede kendskabet til god og hensigtsmæssig belysning (inkl. dagslys) gennem:
• Formidling af aktuel viden
• Fremme netværker mellem medlemmer
• Muligheder for at se og vurdere lys i 		
praksis
• Undervisning og forskningssamarbejder
• Politisk arbejde
• Standardisering – kun lys (arbejdsmiljø, 		
målemetoder etc)

Formål og fokus:
• Varetage medlemmernes interesser vedr. 		
fabrikation og handel med elektriske 		
belysningsarmaturer
• Fremme kommercielle og tekniske vilkår, 		
herunder certificering og internationale 		
standarder for armaturer og tilbehør
• At støtte arbejdet med at fremme belys		
ningsteknik og lyskultur
					

Dansk Center for Lys
arbejder for at udbrede
kendskabet til god og
hensigtsmæssig belysning.

