
Árssk!rsla 
2013 - 2014

Ársskýrsla LFÍ 2013-2014 - útgáfa C.indd   1 09/04/14   14:24



Sk!rsla stjórnar 
Ljóstæknifélags Íslands
Starfsári" 2013 - 2014

Uppsetning og texti: Halldór Steinn Steinsen. halldor@betraljos.is, S: 860 4152

Ársskýrsla LFÍ 2013-2014 - útgáfa C.indd   2 09/04/14   14:24



Sk!rsla stjórnar 
Ljóstæknifélags Íslands
Starfsári" 2013 - 2014

A"alfundur 2013
A"alfundur Ljóstæknifélags Íslands var haldinn í 
húsnæ"i Rafi"na"arskóla Íslands a" Stórhöf"a 
27  #ann 8. maí.  Gu"jón L. Sigur"sson forma"ur 
félagsins ger"i grein fyrir starfsárinu í a"alsk!rslu. 
A" loknum venjulegum a"alfundarstörfum voru 3 
erindi flutt. Daví" Eysteinsson frá EFLU fræddi 
félagsmenn um sjúkrahúsl!singu. Dario Nunes hjá 
Lumex $alla"i um verkefni sitt í l!singarhönnun 
vi" Háskólann í Wismar. Loks leiddi Gu"mundur 
Pétur Yngvason félagsmenn í allan sannleik um 
n!ja vöru frá Philips sem er köllu" Philips Hue. Allt 
saman áhugaver"ir fyrirlestrar um ólík efni.

Stjórn
N! stjórn félagsins kom saman #ann 22.5 2013 og skipa"i me" sér verkum.  
Stjórn var #ví #annig skipu":

Halldór Steinn Steinsen forma"ur
So%ía Valt!sdóttir varaforma"ur
Jón Ísaksson Gu"mann ritari
Kristján G. Kristjánsson kynningarfulltrúi

Félagar
Gott starf hefur veri" unni" á sí"ustu 2-3 árum vi" a" halda utan um félagatal og markviss vinna hefur 
fari" fram vi" a" grisja félagatali" og trygg ja a"  inni séu virkir félagar sem grei"i til félagsins á . Félagsmenn 
eru samtals 221 talsins í dag. Skrá"ir nemar eru 11 talsins, einstaklingar eru 159 og fyrirtæki eru 35. 
Hei"ursfélagar eru 2 og félagar 70 ára og eldri eru 17 talsins.

Uppsetning og texti: Halldór Steinn Steinsen. halldor@betraljos.is, S: 860 4152

Helstu mál stjórnar
Endurn!ju" vefsí"a     Námskei"
Facebook sí"a      Vikulegar vefsí"ufærslur
Útgáfumál      Skipulagning Vetrarhátí"ar Reykjavíkur
Mál#ing á Vetrarhátí" Reykjavíkur   Vörus!ning á Vetrarhátí" Reykjavíkur  
Ljósavi"bur"ir á Vetrarhátí" Reykjavíkur   Fræ"slumál      
Tilnefning verka til Norrænu l!singarver"launanna

Kristján D. Sigurbergsson g jaldkeri
Rósa D. &orsteinsdóttir fræ"slufulltrúi
Svanborg Hilmarsdóttir ritstjórnarfulltrúi

Stjórnin hélt alls 11 stjórnarfundi á starfstímabilinu.
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N! vefsí"a

Fyrsta verk n!rrar stjórnar var a" taka vefsí"u félagsins í gegn. Fyrri vefsí"a var or"in barns síns tíma í útliti 
og öryggi. Forma"ur félagsins tók a" sér vinnu vi" #etta sem stó" yfir sumarlangt. Á"ur en hafist var handa 
var fengin rá"g jöf frá Sigurjóni Ólafssyni hjá Fúnksjón vefrá"g jöf og unni" eftir meginlínum sem hann 
lag"i til.  Myndir voru fengnar af l!singarhönnunarverkum félagsmanna og #eim deilt í hreyfimyndaskei"i. 
Allt vi"mót var einfalda" og sí"an ger" hreinlegri.  Augl!singareitur var einnig seldur út og leggur félaginu 
til mána"arlega. N! og glæsileg vefsí"a var tekin í notkun a" hausti og ekki anna" a" heyra en a" hún hafi 
mælst vel fyrir hjá #orra félagsmanna. Vefsí"an er í stö"ugri #róun og #a" stendur til a" setja inn meira efni 
á sí"una #egar fram lí"a stundir.

Vefmælingar

Vi" höfum haldi" uppteknum hætti og sett inn vikulegar færslur á vef okkar www.ljosfelag.is ásamt 
fréttabréfi sem hefur veri" dreift á félaga. Samtals hafa veri" settar inn 37 færslur á n!ja vefsí"u me" 
samvarandi $ölda fréttabréfa.  &etta hefur mælst vel fyrir hjá félögum okkar. Vegna vinnu vi" vefsí"u lá 
teljari Google analytics ni"ri um tíma og #ví eru árstölur heimsókna ekki tiltækar a" sögn #jónustua"ila 
vefsí"u okkar. &ær tölur sem vi" höfum eru #ó uppörvandi og seg ja okkur a" sí"uflettingar hafi veri" 6.823 
frá 1.978 manns á tímabilinu frá október og fram í lok mars. Hámarksjöldi heimsókna á einum degi var í 
tengslum vi" Vetrarhátí" Reykjavíkur en #á fóru um 380 manns inná sí"una á einum degi.  Heimsóknarmet 
sí"ata árs voru 106 gestir á einum degi. 

Ársskýrsla LFÍ 2013-2014 - útgáfa C.indd   4 09/04/14   14:24



Nám í l!singarfræ"i
Tækniskóli Íslands fór af sta" me" 
l!singarfræ"inám sí"asta haust eftir #rigg ja 
ára hlé. Talsver" vinna haf"i fari" fram á"ur vi" 
a" uppfæra námi" a" #eim kröfum sem PLDA 
(Professional Lighting Design Association) haf"i 
tilgreint fyrir nám af #essu tagi. Nemahópurinn 
er fremur fámennur me" 6-7 einstaklinga en 
#eir eru afar áhugasamir. Nemendur fengu 
tækifæri í áfanga hjá Halldóri S. Steinsen um 
Áhrif ljóss á manninn a" taka #átt í Guerilla 
verkefni inní Vetrarhátí" Reykjavíkur.  Einar 
Magnússon og Rósa D. &orsteinsdóttir sem eru 
bæ"i útskrifu" úr l!singarfræ"inámi Tækniskóla 
Íslands höf"u umsjón me" verkefninu og 
lei"beindu nemendum í #essu verkefni sem var 
unni" í samvinnu vi" Reykjavíkurborg og me" 
#átttöku félagsmi"stö"va í Brei"holti.  &a" er 
óhætt a" seg ja a" mikil ánæg ja ríkti me"al allra 
hluta"eigandi me" #etta verkefni.

PLDC Kaupmannahöfn

PLDC (Professional Lighting Design Conference) fór fram í Kaupmannahöfn sí"asta haust. A" 
#essu sinni fóru 7 fulltrúar frá Íslandi sem er meira tvöfaldur sá $öldi sem sótti rá"stefnuna sí"ast.  
&a" er VIA verlag sem stendur a" #essum vi"bur"i en #a" fyrirtæki rekur öfluga fræ"slustarfsemi 
fyrir fólk í l!singarbransanum.  Miki" er um gó" erindi frá l!singarhönnu"um sem er a" glíma 
vi" allskyns áskoranir í faginu og #a" er óhætt a" mæla me" #essari rá"stefnu sem hefur sífellt 
veri" a" sækja í sig ve"ri" frá stofnun ári" 2007. Auk #ess er öflug vörus!ning #ar sem helstu 
framlei"endur s!na #a" n!jasta sem er í gangi í vöruframbo"i. Ljóstæknifélag Íslands var einn af 
formlegum stu"ningsa"ilum #essa vi"bur"ar. Næsta PLDC rá"stefna ver"ur haldin í Róm ári" 
2015. 
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LFÍ á Facebook

Ljóstæknifélagi" fór í átak vi" a" auka s!nileika sinn á Facebook enda meirihluti landsmanna #ar inni. Vi" 
fórum í samstarf vi" EPAL og settum upp Facebook leik til a" auka s!nileika sí"unnar okkar.  EPAL hét Do-
Wop lampa til #eirra sem settu “like” á sí"una e"a deildu mynd af plakatinu okkar me" Do-Wop lömpum.  
Svanborg Hilmarsdóttir stjórnarme"limur vann me" formanni a" #essum leik og óhætt er a" seg ja a" hann 
heppna"ist mjög vel.  LFÍ sí"an fór úr #ví a" vera me" um 100 “like” og uppí 419 “like” í dag. Vinningshafi 
var dreginn út og #a" vildi svo heppilega til a" hann sendi okkur ljósmyndir af vinningslampanum á sínu n!ja 
heimili sem var mjög gaman a" deila á sí"unni okkar. &a" eru skipulega settar inn færslur á Facebook sí"u 
okkar amk vikulega og stundum oftar til a" halda áhuga hjá #eim sem fylg jast me" okkur.  Allt er #etta gert 
til a" deila fró"leik me" okkar félagsmönnum.  &a" er ekki ólíklegt a" vi" förum í fleiri leiki næsta vetur til 
a" auka enn s!nileika okkar. Vi" hvetjum alla til a" sko"a Facebook sí"u félagsins enda miki" a" fínu efni 
#ar inni. Samtals er búi" a" setja inn 87 færslur á Facebook á starfsárinu.

Námskei" Vinnueftirlit & LFÍ

Tvegg ja daga námskei" um áhrif rafgeislunar á starfsmenn og ger" áhættumats var haldi" í október af 
Vinnueftirliti í samstarfi vi" Ljóstæknifélag Íslands.  Ví"ir Kristjánsson efnafræ"ingur hjá Vinnueftirliti, 
Gísli Ingavarsson og Jens &órisson læknar ásamt Ástu Logadóttur  rafmagnsverkfræ"ingi sáu um fyrirlestra 
á námskei"inu. Forma"ur LFÍ hitti #átttakendur stuttlega og s!ndi #eim a"stö"u Ljóstæknifélagsins á 
jar"hæ" Rafi"na"arskólans og fór í gegnum helstu atri"i vi" ljósabox félagsins.
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Norrænt samstarf
Fulltúar Norrænu ljóstæknifélaganna skipulagt fundi í tvígang á #essu starfsári. Í fyrra skipti" í Danmörku 
á ljósadegi Danska ljóstæknifélagsins og í seinna skipti" á Vetrarhátí" í Reykjavík. Norrænt samstarf er 
sérstaklega mikilvægt fyrir okkur hjá LFÍ í mannfæ"inni á Íslandi og vi" horfum til okkar nágranna #egar 
kemur a" útgáfu fræ"sluefnis. Allir eru sammála um mikilvægi #ess a" halda Norrænu samstarf til haga en 
#a" er nau"synlegt a" finna á #ví n!jan sameiginlegan flöt.  Hugsanlega gæti #a" or"i" til í kringum Nordisk 
lyspris.

 

Nordisk lyspris

Nordisk lyspris ver"a a'ent í ár. Nor"ulöndin eiga öll innlegg í #essa keppni og gaman a" geta #ess a" 
Gu"jón L. Sigur"sson hjá Verkís vann #essi ver"laun fyrir Bláa lóni" ári" 2006. Verk sem eru kláru"/opnu" 
sí"ustu 2 ár koma til greina í #essa keppni.  LFÍ er a" vinna a" framlagi Íslands til #essara ver"launa og 
dreifipóstur var sendur út til allra okkar félagsmanna auk #ess sem vi" eigum í samstarfi vi" Arkitektafélag 
Íslands a" augl!sa eftir tillögum.  Skilafrestur tillagna hefur veri" tilkynntur #ann 21. #essa mána"ar. &a" er 
full ástæ"a til a" hvetja okkar félagsmenn a" skila inn tillögum í #essa keppni #ví #essi ver"laun hafa talsvert 
augl!singagildi fyrir #á hönnu"i sem vinna. 

A'ending Nordisk Lyspris fer fram á Íslandi ári" 2016. Sú hugmynd hefur veri" rædd a" búa til veglegri 
umg jör" um #essi ver"laun og hugsanlega n!ta #au til a" styrkja enn betur #á Norrænu samvinnu sem er 
í gangi.  &a" ver"ur áhugavert a" sjá hvort Norrænu félögunum lánast a" búa til eitthva" meira úr #essum 
vi"bur"i.

Holmenkollen, Vinningshafi Norsku l!singarver"launanna 2013. 

6

Ársskýrsla LFÍ 2013-2014 - útgáfa C.indd   7 09/04/14   14:24



Námskei" LFÍ í Dialux

Ljóstæknifélagi" stó" fyrir námskei"i í Dialux Evo í desember. &eir sem #ekka til vita a" námskei" í Dialux 
eru fremur óa"gengileg og mjög kostna"arsöm.  &etta var #ví gott tækifæri fyrir félagsmenn LFÍ a" fá 
námskei" í #essu forrit á vi"rá"anlegu ver"i. Haft var samband beint vi" Dialux fyrirtæki" í &!skalandi og 
lei"beinandi frá #eim, Ms. Cornelia Wuttke, kom til landsins og ló"sa"i #átttakendur í gegnum kennsluefni".  
&átttaka í námskei"inu var nokku" gó" og ekki anna" en almenna ánæg ju a" heyra me" kennsluna og efni" 
sem var í bo"i. 
 

Myrkurgæ"i
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Starfshópur um myrkurgæ"i á Íslandi skila"i umhverfis- og au"lindará"herra greinarger" sinni #ar sem 
settar eru fram #rettán tillögur um a" var"veita myrkurgæ"i og sporna vi" ljósmengun á Íslandi, bæ"i í 
#éttb!li og drei(!li. Umhverfisrá"uneyti" hélt í framhaldi mál#ing um #etta efni í október til kynningar 
á greinarger"inni. &a" er ánæg julegt a" seg ja frá #ví a" tveir LFÍ félagar, #au Gu"jón L. Sigur"sson og 
Rósa D. &orsteinsdóttir voru rá"gefandi vi" ger" #essarar greinarger"ar.  &a" væri gott a" geta átt frekara 
samstarf um fræ"slu á #essu svi"i. Tíminn mun lei"a #a" í ljós.
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Vetrarhátí" Reykjavíkur
Vetrarhátí" Reykjavíkur var haldin 6.-15. febrúar. Ljóstæknifélag Íslands á nú fulltrúa í stjórn Vetrarhátí"ar 
og #a" má #akka fyrrverandi formanni, Gu"jóni L. Sigur"ssyni sérstaklega fyrir a" koma #ví á.  Núverandi 
forma"ur Halldór S. Steinsen tók upp kefli" og sótti vikulega fundi stjórnar vetrarhátí"ar í allan vetur. Í 
uppgangi fer"a#jónustu er Reykjavíkurborg í mun a" gera Vetrarhátí" sem veglegasta enda haldin í febrúar 
sem er yfirleitt daufur tími í borginni. Vilji stendur til a" breyta #ví og búa til ljósahátí" sem dregur til sín 
fer"amenn og borgarbúa. &arna er á fer"inni gott tækifæri fyrir Ljóstæknifélag Íslands. &ví hefur stjórn 
LFÍ ákve"i" a" Vetrarhátí" ver"i hápunkturinn í starfi Ljóstæknifélagsins á hverju ári.  A" #essu sinni var 
mál#ing skipulagt í Tjarnarbíó auk vörus!ningar í Rá"húsi Reykjavíkur og ljósavi"bur"ir voru settir upp í 
borginni.

Mál!ing
LFÍ og SART stó"u fyrir Mál#ingi í Tjarnarbíó föstudaginn 7. febrúar.  Yfirskrift mál#ingsins var 
“L!singarhönnun í #éttb!l”. Fyrirlesarar komu úr !msum háttum.  Hildgunnur Sverrisdóttir arkitekt tala"i 
um borgarsamfélagi", Hilmar Jónsson og Ársæll Jóhannsson ræddu um ljósin í borginni.  L!singarhönnu"ur 
Malmö borgar, Johan Moritz $alla"i um sitt starf hjá Malmö.  Gu"mundur P. Yngvason $alla"i um lausnir 
Philips, Henning Cederquist frá Traxon s!ndi n!justu lausnir #eirra. Rósa Dögg &orsteinsdóttir frá Verkís 
tala"i um ljósvistarskipulag í #éttb!li.  Fulltrúi frá Höfu"borgarstofur, Karen Jónsdóttir mætti til a" kynna 
vetrarhátí". A" #ví búnu mættu helstu listamenn Vetrarhátí"ar og $öllu"u um sín verk.  Hægt er a" nálgast 
fyrirlestrana á Youtube me" #ví a" slá inn Ljóstæknifélag Íslands.

Vörus"ning
LFÍ og SART stó"u fyrir vörus!ningu í Rá"húsi Reykjavíkur 7. og 8. febrúar.  S!nendur fengu ókeypis 
a"stö"u í Rá"húsinu. Fjögur fyrirtæki voru me" s!ningara"stö"u og #anga" var öllum gestum beint í 
ka) og mat.  S!ning mæltist vel fyrir hjá gestum mál#ings á föstudag. &ó hef"i umfer" mátt vera meiri 
laugardaginn 8.  LFÍ og fulltrúar s!nenda hittust eftir #ennan vi"bur" til a" legg ja línurnar hvernig má gera 
#ennan vi"bur" enn betri og $ölsóttari a" ári. Vi" teljum a" l!singargeirinn á Íslandi geti alveg sta"i" undir 
einni gó"ri vörus!ningu og stefnum ótrau" a" #ví.

Ljóstæknifélagi" skipulag"i og kom a" $ölda ljósvi"bur"a á Vetrarhátí". 
Kristján Gunnar Kristjánsson stjórnarma"ur hjá okkur í LFÍ setti upp ásamt frí"u föruneyti sína 
l!singarhönnun á safni Einars Jónssonar.  Mönnum leist #annig á verki" a" #a" var" fremur óvænt a" 
opnunarverki Vetrarhátí"ar Reykjavíkur.  Rósa Dögg &orsteinsdóttir stjórnarma"ur hjá okkur í LFÍ og 
Einar Magnússon LFÍ félagi höf"u umsjón me" l!singarfræ"inemum sem hönnu"u l!singinu fyrir Guerilla 
innsetningu í gegnum áfanga í Tækniskólanum hjá Halldór Steinsen formanni LFÍ.  &etta verkefni var í 
samvinnu vi" Reykjavíkurborg og félagsmi"sö"var í Brei"holti.  Hugmynd kom frá LFÍ a" útdeila “glowsticks” 
á alla #á sem tóku #átt í ljósagöngunni. LFÍ skipulag"i ljósaregnhlífarnar sem skutu upp kollinum óvænt hér 
og #ar um bæinn á ljósagöngurúntinum.  Nemar í hönnunar og handverksskóla Tækniskóli Íslands settu upp 
ljósverk undir handlei"slu &órdísar Zoega sem einnig kennir l!singarfræ"inemum. Dario Nunez LFÍ félagi 
tók saman vi" Jóhann Ólafsson og setti sinn svip á tollhúsi".  Loks hanna"i Halldór Steinsen forma"ur LFÍ 
l!singu í Sundhöll Reykjavíkur á lokadegi vetrarhátí"ar.

Ljósavi#bur#ir

Almennt
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Vetrarhátí" 
Reykjavíkur
myndir 
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Félagskort
Sú hugmynd kom upp fyrir nokkru frá a" búa til kort sem félagsmenn feng ju í hendur til marks um a" 
tilheyra okkar hópi og a" búa til vildarkerfi fyrir handhafa kortsins. &etta félagskort er nú tilbúi" og til 
a'endingar gildum félögum í Ljóstæknifélagi Íslands. Stefnan er sú a" birta á vefsí"u félagsins hva"a tilbo" 
eru í gangi hverju sinni og hva"a afslætti hægt er a" fá hvar gegn framvísun kortsins.  Eins og sta"an er núna 
b!"ur Epal 15% afslátt, Lumex 15%, Pfa% 15% og S. Gu"jónsson 25%. Vi" munum í framhaldi af #essum 
fundi finna #essu sta" á vefsí"unni okkar og senda út kortin til félaga. &a" er okkar von a" #etta mælist vel 
fyrir hjá félagsmönnum.

Heimsókn

Starfi" framundan

Nemendur úr HR komu í heimsókn til okkar hjá Ljóstæknifélagi 
Íslands a" Stórhöf"a 27.  Kennari #eirra, Ásta Logadóttir 
rafmagnsverkfræ"ingur, var me" í för. Halldór Steinsen tók á 
móti hópnum og s!ndi nemunum ljósabox félagsins. Fari" var yfir 
mismunandi ljósg jafa og s!nt framá me" ljósmælingum hversu 
miklu máli skiptir a" hugsa um yfirbor" #egar kemur a" l!singu. 
Vi" létum renna í stóra vatnsprismann og leyf"um nemendum 
a" horfa í gegn og giska á hva"a ljósg jafar voru á fer"inni útfrá 
ljóslitrófi #eirra. &a" er ánæg julegt a" fá heimsókn sem #essa. Vi" 
hvetjum #á sem vilja kíkja í heimsókn a" hafa samband vi" okkur 
hjá lfi@ljosfelag.is 

&a" hefur veri" nokku" hlé á útgáfu félagsins allra sí"ustu ár. Hér er verk a" vinna. 
Vi" tókum upp vinnu á árinu vi" endurn!jun Ney"arl!singarrits frá árinu 2007 til samræmis vi" n!ja 
sta"la. Ritnefnd var sett saman til a" koma #essu riti á koppinn. Í henni eru Gu"mundur Gunnarsson 
frá Mannvirkjastofnun, Gu"jón L. Sigur"sson, Haraldur &ór Gunnlaugsson og Kjartan Jónsson frá Verkís. 
Norska riti" um ney"arl!singu sem gefi" var út 2013 er haft til hli"sjónar og LFÍ er í gó"ri samvinnu vi" 
Nor"menn um #etta. Stefnt er a" útgáfu fyrrihluta næsta vetrar og námskei"shaldi í framhaldi.

Riti" „Gó" l!sing á heimilinu” var gefi" út á 50 ára afmæli félagsins ári" 2004. &etta rit er á margan 
hátt mjög gott en #a" #arf sárlega á endurn!jun a" halda eftir glóperubann og mikla #róun í ljósg jöfum. 
Vi" stefnum a" #ví a" vinna vi" #etta rit í sumar #annig a" vi" getum fagna" 60 ára afmæli me" n!ju og 
uppfær"u riti. &etta rit hentar einstaklega vel fyrir almenning og vi" munum n!ta tækifæri" næsta haust 
og vekja athygli á afmæli félagsins og #essu n!ja riti.

 

Ljóstæknifélag Íslands ver"ur 60 ára #ann 22. október 2014.  
Vi" munum fagna #essum tímamótum me" !msum hætti næsta vetur og a" #eim ver"i ger" gó" skil.
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Starfi" framundan
Námskei#
&a" er áforma" a" halda eitt námskei" á"ur en sumari" hefst. &a" námskei" ver"ur um ljóstvista, hva" 
einkennir #á og hva"a kröfur ber a" gera til #essa ljósg jafa svo jafnvægi náist á milli ver"s og gæ"a.

Fleiri námskei" hafa ekki veri" ákve"in a" sinni en líklegt a" #au ver"i amk 2 til vi"bótar.

Vetrarhátí# Reykjavíkur
Vi" munum he$a undibúning brá"lega a" Vetrarhátí" Reykjavíkur og okkar markmi" er a" gera betur en 
sí"ast. Ári" 2015 er ár ljóssins og vi" munum finna lei"ir til a" gera #eirri sta"reynd hátt undir höf"i og 
vekja athygli á okkar félagi og #ví gó"a starfi sem hefur veri" unni" hér í gegnum árin.

Fjölgun félaga
Vi" munum stefna a" #ví a" $ölga félögum í okkar félagi og reynum a" finna frumlegar lei"ir til #essa a" 
vekja athygli á okkur. Útgáfa “Gó" l!sing á heimilinu” mun vafalaust vera ágætis tæki til #ess.

Vefur og Facebook
Mi"lun uppl!singa á vefsí"unni okkar og á Facebook mun ver"a me" svipu"um hætti.  &ó munum vi" reyna 
eftir megni a" auka fræ"sluefni" á vefnum.

Lokaor"
&a" hefur veri" líflegt yfir starfsemi Ljóstæknifélags Íslands í vetur tel ég a" óhætt sé a" fullyr"a. 
Reksturinn hefur gengi" vel $árhagslega og vi" erum ágætlega í stakk búin til a" láta a" okkur kve"a. 
Næsta starfsár heldur félagi" uppá 60 ára afmæli sitt og vi" munum gera #ví gó" skil me" !msum hætti.  
Áhersla ver"ur lög" á útgáfumál á næsta starfsári og stefnt er a" útgáfu tvegg ja rita. &etta mun jafnt vekja 
athygli á félaginu og afla #ví $ár til frekari verkefna. Ári" 2015 ver"ur ár ljóssins og í #ví felast sóknarfæri 
sem vi" munum n!ta okkur eftir bestu getu. Framundan er gott starfsár fyrir Ljóstæknifélag Íslands.
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