
 

	  
Om	  Louis	  Nielsen	  a/s:	  
Louis	  Nielsen	  A/S	  er	  en	  af	  Danmarks	  største	  optikerkæder	  med	  74	  butikker	  og	  700	  medarbejdere	  i	  hele	  landet.	  	  
Virksomheden	  sælger	  årligt	  mere	  end	  400.000	  par	  briller	  og	  næsten	  60	  millioner	  kontaktlinser.	  Louis	  Nielsen	  	  
er	  grundlagt	  i	  Aalborg	  i	  1978	  og	  blev	  i	  2005	  en	  del	  af	  verdens	  største	  privatejede	  optikerkæde,	  Specsavers,	  	  
som	  har	  mere	  end	  1.500	  optikerbutikker	  og	  30.000	  ansatte	  i	  10	  lande.	  Louis	  Nielsen	  har	  som	  mission	  at	  levere	  	  
høj	  kvalitet	  til	  faste,	  lave	  priser.	  
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Kristinn	  gør	  comeback	  hos	  Louis	  	  
	  

Efter	  en	  kort	  afstikker	  til	  Helsingør	  er	  optiker	  Kristinn	  
Gudmundsson	  tilbage	  som	  optiker	  i	  hjembyen	  
	  
Louis	  Nielsen	  i	  Hørsholm	  har	  fået	  en	  
ny,	  gammel	  medarbejder.	  Efter	  en	  
afstikker	  på	  tre	  måneder	  til	  en	  anden	  
optiker	  I	  Helsingør	  gør	  optiker	  Kri-‐
stinn	  Gudmundsson	  nemlig	  come-‐
back	  hos	  Louis	  Nielsen	  i	  gågaden	  i	  
Hørsholm.	  
	  
-‐	  Nogle	  gange	  kan	  man	  jo	  lige	  få	  lyst	  
til	  at	  prøve	  noget	  andet	  –	  for	  så	  bare	  
at	  finde	  ud	  af,	  at	  der,	  hvor	  man	  var,	  
bare	  var	  det	  helt	  rigtige,	  siger	  Kri-‐
stinn	  Gudmundsson	  med	  et	  smil.	  	  
	  
Han	  glæder	  sig	  i	  dén	  grad	  over	  at	  
være	  tilbage	  som	  optiker	  i	  hjembyen	  
Hørsholm,	  hvor	  chefoptiker	  og	  inde-‐

haver	  af	  Louis	  Nielsen	  butikken,	  
Conni	  Boysen	  Klyver,	  jubler	  over	  at	  
få	  ham	  på	  holdet	  igen.	  
	  
-‐	  Kristinn	  har	  været	  her	  i	  butikken	  
siden	  2011	  og	  er	  både	  en	  særdeles	  
dygtig	  og	  særdeles	  afholdt	  optiker.	  
Vi	  er	  virkelig	  glade	  for	  at	  have	  ham	  
tilbage,	  siger	  Conni	  Boysen	  Klyver.	  
	  
Kristinn	  Gudmundsson	  er,	  som	  nav-‐
net	  antyder,	  fra	  Island,	  men	  har	  boet	  
i	  Danmark	  siden	  2005.	  Han	  bor	  I	  
Hørsholm	  med	  sin	  familie,	  som	  ud-‐
over	  hans	  kone,	  Lilja	  Björk	  
Guðnadottir,	  tæller	  børnene	  Jasmin	  
Kamilla	  og	  Oliver	  Skorri.	  

	  

Yderligere	  oplysninger,	  kontakt:	  
Tino	  Pedersen	  
Head	  of	  Public	  Relations	  
Louis	  Nielsen	  	  
Tlf.:	  30783051	  
E-‐mail:	  tino.pedersen@louisnielsen.dk	  
	  
	  

	  

Tirsdag	  16.	  juni	  2015	  
 

Optiker	  Kristinn	  Gudmundsson	  glæder	  sig	  over	  at	  være	  tilbage	  hos	  Louis	  Nielsen	  i	  Hørsholm,	  
hvor	  chefoptiker	  og	  indehaver	  Conni	  Boysen	  Klyver	  jubler	  over	  at	  få	  ham	  på	  holdet	  igen. 


