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FRÉTTABRÉF
LAGNAFÉLAGS ÍSLANDS

Í tilefni af 20 ára afmæli Lagnafélags Íslands í
Vetragarðinum Smáralind, dagana 06. til 08. október 2006. 

Með sýningunni er horft til, betri vöru, 
hönnunar, handverks og þjónustu.

Hátíðin hefst föstudaginn 6. okt. kl.16.00
Sjá bls. 2 og 3

Afmælissýning
Lagnakerfi í nútíð og framtíð



Hátíðardagskrá

Heiðursfélagar:
Tveir félagar verða sæmdir skildinum „Heiðursfélagi“  
Lagnafélags Íslands, ásamt gullmerki félagsins

Sýningin opnuð:
Umhverfis- og iðnaðarráðherra klippa á borðann

Létt tónlist leikin á undan setningu hátíðarinnar

Verndari sýningarinnar:
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands

Kynnir:
Kristján Ottósson,  
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands

Hátíðin sett:
Björn Karlsson, brunamálastjóri  
formaður Lagnafélags Íslands

Ávörp flytja: 

Heiðursgestur á 20 ára afmæli Lagnafélags Íslands
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri í Reykjavík

Guðmundur Þóroddsson,  
forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur

Jón Sigurðsson, iðnaðarráðherra

á 20 ára afmæli Lagnafélags Íslands
með sýningu í Vetrargarðinum Smáralind, 
dagana 6., 7. og 8. október 2006

Hátíðin sett föstudaginn 6. okt. kl. 16.00

Dagskrá:

Jónína Bjartmarz, umhverfisráðherra

Hátíðardagskrá
á 20 ára afmæli Lagnafélags Íslands



Afmælissýning
Í tilefni af 20 ára afmæli

Lagnafélags Íslands verður haldin lagnasýning með 27 sýnendum í
Vetragarðinum Smáralind, dagana 06. til 08. október 2006.

Aðal þema sýningarinnar:

Lagnakerfi í nútíð og framtíð

Með þessari sýningu er ætlun félagsins að gefa almenningi kost á að fá
sem víðtækastar upplýsingar um allt er viðkemur lagnakerfi framtíðarinnar

og endurlögnum í eldri hús og hvað þjónusta er nauðsynleg við nýlagnakerfi
eftir að þau hafa verið lögð og gangsett, einnig hvaða lagnaefni (kerfi) eru

valkostir þeirra sem eru að hefja húsbyggingar.

Dæmi um spurningar sem verður reynt að svara:

a) við hvaða aðila þarf að hafa samband vegna endurlagna eða nýlagna?
b) hvaða lagnaefni henta best við hinar ýmsu aðstæður?
c) hvernig er heppilegast að standa að vali hönnuða og iðnmeistara?
c) hver er ábyrgð efnissala, hönnuða og iðnmeistara á efni, hönnun, vinnu og

þjónustu?
e) hvað er það sem þarf að varast samkvæmt lögum og reglugerðum?
f) hverjir hafa vald til að leyfa eða banna í lagnamálum?

Er til handbók yfir lagnakerfið heima hjá þér ?

Notið þetta tækifæri, komið og spyrjið og fræðist
um tækin sem eru á ykkar heimilum.

Víkkið sjóndeildarhringinn

Með sýningunni er horft til, betri vöru, hönnunar,
handverks og þjónustu.

Þá njótið þið meiri vellíðan heima hjá ykkur.



Alþjóðasýning lagnamanna
Frankfurt Þýskalandi í mars 2007

Ferð sem flýtir sumarkomunni

Hópferð á ISH – Lagnasýninguna í Frankfurt Þýskalandi.
Þetta er stærsta lagnasýning sem haldin er í heiminum.

Flogið verður til Frankfurt mánudaginn 5. mars og flogið heim frá Frankfurt
föstudaginn 9. mars 2007. Rúta bíður hópsins á flugvellinum.

Gist verður í Hotel Ambassador Superior 3* Moselstrasse 12 aðeins stein-
snar frá Járnbrautastöðinni, sjáið kortin af Frankfurt.

Innifalið er flug fram og til baka, flugvallarskattar, þjónustugjald, rútubíll frá
flugvelli á hótel báðar leiðir erlendis, morgunmatur á hlaðborði og
aðgangskort að sýningunni og katalg yfir sýninguna.

Í hverju herbergi er snyrting með sturtu/baði, sjónvarpi, síma og mini-bar.
Frankfurt er verslunarborg á heims mælikvarða. Það er ódýrt og gott að
dvelja í Þýskalandi, bjóðum konunni með. 
Farið verður í kynnisferðir og skemmtikvöld við þýska stemmingu.
Ferð sem flýtir sumarkomunni. Íslensk fararstjórn.

Pantanir berist fyrir 01. nóvember 2006, vegna staðfestingar á Hóteli og flugi.
Við höfum aðeins 20 tveggja manna herbergi og 5 einsmanns.

Sækjum þekkinguna þangað sem hana er að finna, við stöndum sterkari á
eftir.

Móttaka pantana, og allar frekari upplýsingar veitir Kristján Ottósson,
Ystabæ 11, 110 Reykjavík, GSM: 892-4428. Tölvupóstfang: lafi@simnet.is


