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RIFF í Kópavogi,
fjölmargir viðburðir
í bænum
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20%

Bæjarfulltrúi
gerir út frá
Kópavogshöfn

afsláttur
fyrir eldri
borgara
Opið mán. - fim. 8–18
föstudaga 8–18:30
laugardaga 10–13
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SJÁVARÚTVEGSSÝNINGIN Í KÓPAVOGI

Breiðablik raðar
inn titlunum í
yngri flokkunum

FORSETINN Í BRÚNNI
ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON, FORSETI, SKELLTI SÉR
Í SKIPSTJÓRASTÓLINN Á SJÁVARÚTVEGSSÝNINGUNNI Í KÓPAVOGI
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Mynd:Bragi Þór Jósefsson
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FATAHREINSUN
KÓPAVOGS
Smiðjuvegi 11 • gul gata
Sími 554 2265

Einkarekið apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Sogavegi við Réttarholtsveg

Opið kl. 9-18 • Sími 5680990 • www.gardsapotek
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RIFF Í KÓPAVOGI

BÆJARFRÉTTIR

Kraumandi óánægja hjá
starfsmönnum Kópavogsbæjar

Fjölmargir
viðburðir í bænum
É

V

iðræður um gerð kjarasamninga á milli starfsmannafélags Kópavogsbæjar
(SfK) og kjarasviðs sambands
íslenskra sveitarfélaga, fyrir
hönd Kópavogsbæjar, lauk með
samningum sem undirritaðir voru í júlí síðastliðnum.
Jófríður Hanna Sigfúsdóttir,
formaður SFK, segir að eftir
að kjarasamningar hafi verið
undirritaðir hafi Kópavogsbær krafist að svokölluð
„háskólabókun“ ætti að fara út
úr kjarasamningi. Í samtölum
við félagsmenn kom þá kraumandi óánægja í ljós um kjör.
Yfirgnæfandi meirihluti þeirra

samþykkti í kosningu að leggja
niður störf dagana 14., 15., 21.
og 22. október næstkomandi.
Samþykkt var að hefja allsherjar vinnustöðvun í Kópavogi frá fyrsta nóvember ef
samningar hafi ekki nást fyrir
þann tíma. Starfsemi grunnskóla, leikskóla, íþróttahúsa
og sundlauga bæjarins mun
þá lamast, einnig þjónustuverið, tölvudeildin, innheimtan,
bókhaldið og starfsemi hjá
velferðarsviði bæjarins, að sögn
Jófríðar. Næsti samningafundur
hefur verið boðaður þann
fyrsta október.

40 sóttu um starf listræns
stjórnanda Gerðasafns

Þ

essa dagana er verið að fara
yfir fjörutíu umsóknir sem
hafa borist um starf listræns
stjórnanda Gerðarsafns. Ráðið
verður í starfið til fimm ára í
senn. Guðbjörg Kristjánsdóttir lét nýlega af störfum sem
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forstöðumaður safnsins sem
hún gegndi síðustu tuttugu ár.
Vonast er til að nýr listrænn
stjórnandi Gerðarsafns verði
kynntur til sögunnar undir lok
þessa mánaðar.
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g held að það sé óhætt að
fullyrða að við séum að
skrifa okkur inn í rokksögubækurnar með tónleikum Sólstafa
við kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar,“ segir Hallfríður Þóra
Tryggvadóttir, viðburðarstjórnandi hjá Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík,
RIFF, sem á í miklu samstarfi við
Kópavogsbæ í ár. Af þessu tilefni
munu fjölmargir sérviðburðir
hátíðarinnar verða haldnir í
Kópavogi. Meðal annars kvikmyndatónleikar við kvikmyndina
Hrafninn flýgur, en þrjátíu ár eru
liðin síðan Hrafn Gunnlaugsson
leikstýrði þessari goðsagnakenndu kvikmynd. Tónleikarnir
verða haldnir í Salnum og leika
Sólstafir eigin lög við myndina.
Viðburðirnir verða þó jafn fjölbreyttir og þeir eru margir. „Við
erum líka með Heita bíópottinn
svokallaða. Þar verða stuttmyndir
í aðalhlutverki sem og hið
íslenska pottaspjall en góðir
gestir mæta í pottana og spjalla
um kvikmyndagerð og framtíð
íslenskrar kvikmyndagerðar,“
útskýrir Hallfríður en stuttmyndadagskráin verður afar fjölbreytt. „Við sýnum einnar
mínútu myndir, sem voru sendar
inn í Einnar mínútu myndakeppni RIFF, tvær stuttmyndir úr
íslenskum stuttmyndaflokki RIFF
í ár sem og eldri stuttmyndir,
meðal annars eftir skemmtikraftinn Ara Eldjárn, lífskúnsterinn
Hauk Má Alfreðsson og dansarann Siggu Soffíu, en fjölmargir
kannast við hana í ljósi þess að
hún hannaði flugeldasýninguna á
menningarnótt.“ Að auki verður
bílabíó haldið í Smáralindinni
og verður kvikmyndin Dumb
and Dumber sýnd við það tilefni.
RIFF stóð fyrir bílabíói fyrir
nokkrum árum síðan, meðal
annars í Öskjuhlíðinni. „Og
okkur fannst eiginlega kominn
tími til þess að endurvekja
þennan frábæra viðburð,“
segir Hallfríður sem hvetur
flesta til þess að mæta og bendir
á hve tilvalið sé að fara á deit í

Hér vantar myndatexta

Hallfríður Þóra Tryggvaddottir,
viðburðarstjórnandi hjá RIFF.

Áhugavert
málþing
verður haldið
á Bókasafni Kópavogs
þegar helstu leikstjórar og rithöfundar
landsins koma saman
og ræða það vandasama ferli að færa
bók yfir á hvíta
tljaldið.

bílabíó. „Hvað er skemmtilegra
en að fara á deit á bílaplani
Smáralindar? Við erum einnig
í samstarfi við grunnskólana í
Kópavogi,“ útskýrir Hallfríður
en grunnskólanemum í 6. og 9.
bekk er boðið upp á nokkra daga
stuttmyndanámskeið og nemar
í 5. bekk fá að kynnast einnar
mínútu myndagerð. „Börnin
munu njóta leiðsagna fagfólks
úr íslenskum kvikmyndaheimi,“
segir Hallfríður en á meðal gesta
verður Elísabet Ronaldsdóttir
sem er nýbúin að aðstoða hinn
heimsfræga leikara Keanu Reeves
við að klippa nýjustu kvikmynd
hans. „Afraksturinn verður svo
frumsýndur í Smárabíói. Þar geta
foreldrar og bæjarbúar skoðað
áherslur grunnskólabarna í kvikmyndalistinni,“ segir Hallfríður.
„Við erum líka með afar skemmtilegan viðburð á Gjábakka,“
segir Hallfríður og á við sérstaka
aukasýningu á opnunarmynd
RIFF í ár, Land fyrir stafni
(e. Land Ho!), sem fram fer á
Gjábakka. „Við höfum alltaf verið
mjög ákveðin í að færa kvikmyndalistina til þeirra sem eiga
ekki jafn greiðan aðgang að henni
og margir aðrir. Þetta er liður í
því,“ segir Hallfríður sem vonar
að eldri borgarar geti átt notalega
stund yfir kvikmyndinni, sem
fjallar um eldri menn sem lenda í
ævintýrum á Íslandi.
Áhugavert málþing verður haldið
á Bókasafni Kópavogs þegar
helstu leikstjórar og rithöfundar
landsins koma saman og ræða það
vandasama ferli að færa bók yfir
á hvíta tjaldið. „Þarna verða til að
mynda Baldvin Z, Hallgrímur Helgason og Kristín Marja
Baldursdóttir og munu þau ræða
saman og við gesti um þetta
athyglisverða ferli,“ segir Hallfríður, en vinsælustu og ástsælustu kvikmyndir Íslendinga
hafa einmitt verið unnar upp úr
frægum skáldverkum.
Hátíðin stendur til 5. október.

SÖGUFÉLAGIÐ
Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is
“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hljómsveitin Klettar
Rúnar Þór,
Rúnar Vilbergs,
Siggi Árna og
Björgvin Gísla
spila um helgina.
http://www.facebook.com/cafecatalina

Allir velkomnir

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Útgefandi: ago.slf
Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson
Sími: 899 3024
Netfang: audun@kopavogsbladid.is
Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Fræðsluganga
um Fossvog

U

mhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs og
Sögufélag Kópavogs stóðu
fyrir síðsumarsgöngu á dögunum.
Lagt var af stað frá íþróttasvæði
HK í Fagralundi og gengið um
austanverðan Fossvogsdal.
Umfjöllunarefnið var meðal
annars nýbýlin og söguskiltin
um þau, dalurinn og gróðurinn.
Leiðsögumenn voru þeir Friðrik
Baldursson og Gunnar Marel
Hinriksson.

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi
Auglýsingar: Jónína
Sími: 772 6658
Netfang: jonina@kopavogsbladid.is
Prentun: Landsprent / Dreifing: Póstdreifing

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa.
Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum
og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.
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Aðgangur ókeypis nema annað
sé tekið fram
26. september
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Opnunarmynd RIFF í Gjábakka:
Land Ho!
Gjábakki - Félagsaðstaða eldri borgara kl. 15
Bílabíó í Smáralind:
Dumb and Dumber
Bílaplan Smáralindar, kl. 20
Aðgangseyrir: 3.000 kr á bíl

30. september

Heiti bíópotturinn
Sundlaug Kópavogs kl. 17–20
Aðgangseyrir: Venjulegt gjald í sund

1. október

Sólstafir við Hrafninn flýgur
Kvikmyndatónleikar RIFF 2014
Salurinn kl. 19:30
Aðgangseyrir: kr. 3.900

2. október

Einnar mínútu myndanámskeið
Molinn kl. 20
16 til 25 ára

komdu
a
p
ó
k
í
!
n
n
i
g
o
v

4. október

Brot úr kvikmyndasafni Marteins
Sigurgeirssonar
Héraðsskjalasafn Kópavogs kl. 13–17
Pallborðsumræður: Bók verður bíó
Bókasafn Kópavogs kl. 14–16
Kvikmyndun á tónlistararfi Íslendinga
Tónlistarsafn Íslands kl. 16–18
RIFF-sýning Gullmolans
Molinn kl. 17–19
Einnar mínútu myndir
Sýningar á einnar mínútu myndum,
af og til, yfir alla RIFF-hátíðina verða á/í:
Café Catalinu, Molanum og Sundlaug
Kópavogs (í anddyri).

Sjá ítarlegri dagskrá á riff.is og kopavogur.is
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GERÐARSAFN
ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Frum

Úrval lita á lager

Létt í

PL 01 Svart

PL 45 Silfurmetallic
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PL 20 Dökk Grá

PL 22 Dökk Rauð

PL 56 Dökk brún

PL 42 Rauðbrún

PL 80 Hvítt

PL 55 Kopar metallic

Aluzink

Kopar

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

„Viljum að Gerðarsafn
verði suðupottur sem
flestir hafi skoðun á
og vilji heimsækja“

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

Það er
gaman að
sjá hve
nágrannar okkar
eru ánægð með
breytingarnar og það
hefur hvetjandi áhuga
á þau að halda lóðum
sínum fínum.

www.funi.is – www.blikkas.is

Sérverslun með
meðgöngu- og
brjóstagjafafatnað
Arna Schram, forstöðumaður Listhúss
Kópavogsbæjar.

Þ
Hamraborg 14, Kópavogur
sími 5517444 | mkm.is
facebook.com/móðir kona meyja

HEILUN – VELLÍÐAN - ORKA
7. himinn býður upp á meðferðir til þess að auka vellíðan og orku. Í boði
er blómadropameðferð, heilun, höfuðbeina- og spjaldshryggsjöfnun,
svæðameðferð, orkujöfnun og jóga.
Hægt er að panta tíma hjá frábærum miðlum.
Í verslun okkar er mikið úrval af tarot- og englaspilum, einnig
saltsteinslampar o.fl.

Hamraborg 20a, Kópavogi. Sími 895 8778

essa dagana er verið að
fara yfir fjörutíu umsóknir
sem hafa borist um starf
listræns stjórnanda Gerðarsafns.
Ráðið verður í starfið til fimm
ára í senn. Guðbjörg Kristjánsdóttir lét nýlega af störfum sem
forstöðumaður safnsins sem hún
gegndi síðustu tuttugu ár. Arna
Schram, forstöðumaður Listhúss
Kópavogsbæjar, vonast til að
hægt verði að kalla umsækjendur
fljótlega í viðtal og kynna nýjan
listrænan stjórnanda Gerðarsafns
til sögunnar undir lok þessa
mánaðar. Verið sé að vinna að
stefnumótun fyrir menningarmálin í heild í Kópavogi og þar
undir sé einnig Gerðarsafn. Eitt af
hlutverkum nýs listræns stjórnanda verði að móta listræna stefnu
safnsins til næstu ára. Markmiðið
er að auka aðsókn að safninu til
muna, að sögn Örnu.
Hvað koma margir að meðaltali
á Gerðarsafn á dag sem borga sig
inn og hvað eru mörg stöðugildi í
safninu?
„Flestir borga sig inn en það er
frítt á miðvikudögum. Sömuleiðis
er frítt fyrir börn og ungmenni
yngri en 18 ára, aldraða, öryrkja, námsmenn og félaga í SÍM,
ICOM, FÍMK, FÍSOS gegn
framvísun skírteinis. Sé litið á
tölur fyrstu mánuði þessa árs, eru
að meðaltali eitt þúsund gestir á
mánuði. Í Gerðarsafni er heimild
fyrir 2,8 stöðugildum; listrænum
stjórnanda, aðstoðarmanni og
tveimur í hálfu starfi í afgreiðslu.
Þar fyrir utan þjónusta húsverðir
allt svæðið á menningartorfunni
og þar með Gerðarsafn. Það sama
á við um þrif.
Er þessi aðsókn ásættanleg?
„Aðsókn í Gerðarsafn jókst árin
á eftir hrun en dalaði svo aftur í
fyrra og sú þróun hefur haldið
áfram það sem af er ári. Auðvitað viljum við sjá meiri aðsókn
en nú er og að því er stefnt. Við
stöndum á ákveðnum tímamótum
núna og í því felast tækifæri sem
við ætlum að nýta okkur. Við
erum til dæmis þessa stundina að
vinna að allsherjar stefnumótun
í menningarmálum bæjarins
með það í huga að móta betur
heildarsýn okkar; stefnu, sérstöðu
og áherslumál. Þannig viljum við
skerpa sýn og forgangsraða í samræmi við það og gera enn betur
en nú er gert bæjarbúum öllum til

heilla. Í því sambandi ber að
nefna að Gerðarsafn er klárlega
eitt af flaggskipum bæjarins í
menningarmálum og verður það
eitt af verkefnum nýs listræns
stjórnanda að finna leiðir til að
ná til stærri hóps. Að lokinni
heildarstefnumótun, sem vonandi
lýkur fyrir aðventu, verður farið
í að fylgja nýrri og skarpari sýn
eftir meðal annars með öflugra
markaðs – og kynningarstarfi.
Síðan mun eitt leiða af öðru.“
Hvað varð um kaffihúsið í
Gerðarsafni? Af hverju hætti það
og stendur til að endurvekja það?
„Kaffihúsið í Gerðarsafni var lagt
niður á erfiðum tímum, fáeinum
árum eftir hrun þegar verið var
að skera hér allt niður við trog,
meðal annars í stjórnsýslu, í
skólum og á fleiri stöðum.
Rekstur kaffihússins var auk þess
óhagkvæmur og greiddi bærinn
milljónir á ári með því, hátt í
ellefu milljónir á ári þegar mest
var. En það er ekki þar með sagt
að þarna verði aldrei aftur kaffihús. Við vitum að margir sakna
þess. Þetta er því eitt af því sem
verður skoðað í heildarstefnumótun okkar; hvort og þá hvernig
því verður viðkomið og jafnvel
hvort hægt verði að finna hagvæmari leiðir.“

Að mati listamanna sem við
höfum rætt við hafa landkynninga- og fréttaljósmyndasýningar
dregið úr vægi safnsins sem
vettvangur samtímalistar.
Ert þú sammála því?
„Nei, ekki þegar á heildina er
litið. Blaðaljósmyndasýningin
stendur til dæmis ekki mjög lengi
og hefur verið vel sótt, sérstaklega
fyrstu árin. Það er þó ekki þar
með sagt að svona verði þetta um
ókomin ár. Við leggjum áherslu
á að nýr listrænn stjórnandi fái
frjálsar hendur í þessum efnum.
Það verður hans verkefni að móta
listræna stefnu í samráði við
lista – og menningarráð, innan
þess ramma sem settur hefur
verið utan um safnið, það er að
segja að Gerðarsafn sé listasafn
með megináherslu á nútíma- og
samtímalist.“
Hver er hugmyndafræði
Gerðarsafns?
„Gerðarsafn er rekið af almannafé
og við viljum þess vegna einmitt
að það verði sá suðupottur sem
flestir hafi skoðun á og vilji sjá og
heimsækja. Í því samhengi vil ég
líka nefna að eitt af því sem unnið
er að í stefnumótunarvinnunni er
barnamenningin; og verður því
skoðað hvernig efla megi menningarfræðslu barna- og ungmenna í Kópavogi. Gerðarsafn
er þar líka í lykilhlutverki. Við
viljum gjarnan tengja allar okkar
menningarstofnanir við allt það
góða menningar – og listastarf
sem unnið er víða um bæ, hvort
sem það er í Auðbrekkunni eða
annars staðar. Stefnumótun þýðir
að við erum opin fyrir öllum
góðum hugmyndum sem geta eflt
Kópavog sem menningarbæ, svo
mikið að eftir verði tekið, innan
bæjar sem utan,“ segir Arna
Schram, forstöðumaður Listhúss
Kópavogsbæjar.

Gamla myndin

Þórður Þorsteinsson á Sæbóli kemur með lúðu í fiskbúð
Sigmundar Eyvindssonar á Borgarholtsbraut 68 (áður 44)
en hún opnaði 1960.

Mynd: Eyþór Sigmundsson og Helga Sigurjónsdóttir,
Minningar af Kársnesi. Smárit Sögufélags Kópavogs og Héraðsskjalasafns
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Kjarnafæði
Lambahjörtu
Lambahjörtu

198
kr/kg
198
kr/kg
198
198 kr/kg
kr/kg

198
kr/kg
198
kr/kg
198
198 kr/kg
kr/kg

Það
er
kostur
að
hreyfa
Það
er
kostur
að
hreyfa
Það
er
kostur
að
hreyfa
Það ersig
kostur
að
hreyfa
með
fitbit
flex
sig
með
fitbit
flex
sig
með
fitbit
flex
sig með
fitbit
flex
fitbit flex er þráðlaus
Tvö
auka
armbönd
Tvö
auka
armbönd
armbönd
fylgja
armbönd
fylgja
fylgja
fylgja

Stjörnugrís
Grísabógur
Stjörnugrís
Grísabógur
Stjörnugrís
Grísabógur
Grísabógur

1.375
kr/kg
1.375
kr/kg
1.375
1.375 kr/kg
kr/kg

1.875
kr/kg
1.875
kr/kg
1.875
1.875 kr/kg
kr/kg

Kaupauki
Kaupauki
Kaupauki
Tvö
auka
Kaupauki
Tvö
auka

Stjörnugrís

Kjarnafæði
Ferskt lambalæri
Kjarnafæði
Ferskt lambalæri
Kjarnafæði
Ferskt lambalæri
Ferskt lambalæri

fitbit
flex
fitbit
flex er
er þráðlaus
þráðlaus
hreyfiskynjari
sem
fitbit
flex er þráðlaus
hreyfiskynjari
sem
hreyfiskynjari
sem
fylgist
með
þér
allan
hreyfiskynjari
sem
fylgist
með
þér
allan
fylgist með
þér allan
sólarhringinn
fylgist með
þér allan
sólarhringinn
sólarhringinn
sólarhringinn
18.990
kr.

598
kr/kg
598
kr/kg
598
598 kr/kg
kr/kg

Stjörnugrís

Stjörnugrís
Grísalund
Stjörnugrís
Grísalund
Stjörnugrís
Grísalund
Grísalund

1.598
kr/kg
1.598
kr/kg
1.598
1.598 kr/kg
kr/kg

Ribeye

8-10% fita

Ribeye
Grísahnakkafille
Ribeye
Grísahnakkafille
Ribeye
Grísahnakkafille
Grísahnakkafille

8-10% fita
Grísahakk
8-10% fita
Grísahakk
8-10% fita
Grísahakk
Grísahakk

1.239
kr/kg
739
kr/kg
1.239
kr/kg
739
kr/kg
1.239
kr/kg
739
1.239 kr/kg
739 kr/kg
kr/kg
Mikið
úrval
af
Mikið
úrval
af
Mikið
úrval
af
Amerísku
morgunkorni
Mikið
úrval
af
Amerísku
morgunkorni
Amerísku
morgunkorni
Amerísku morgunkorni
2 pakkar saman

2 pakkar
saman
Honey Nut
Cheerios
2 pakkar
saman
Honey Nut
Cheerios
2 pakkar
saman
Honey Nut
Cheerios
Honey Nut Cheerios

1.698
kr
1.698
1.698 kr
kr
1.698 kr

2 pakkar saman

2 pakkar
saman
Lucky
Charms
2 pakkar
saman
Lucky
Charms
2 pakkar
saman
Lucky
Charms
Lucky Charms

1.598
kr
1.598
1.598 kr
kr
1.598 kr

18.990
kr.
18.990
18.990 kr.
kr.

Stór pakki

Stór pakki
Cocoa
StórPuffs
pakki
Cocoa
StórPuffs
pakki
Cocoa
Puffs
Cocoa Puffs

1.349
kr
1.349
kr
1.349
kr
1.349
kr
Allt í köku

Allt
íí köku
Allt
köku
Nokkrar
tegundir
Allt
í
köku
Nokkrar
tegundir
Pillsbury
kökumix
Nokkrar tegundir

2 pakkar saman
2 pakkar
saman
Cheerios
2 pakkar
saman
Cheerios
2 pakkar
saman
Cheerios

998
kr
998
998 kr
kr
998 kr

Cheerios

Með
Með
Með
fyrirvara
Með
fyrirvara
fyrirvara
fyrirvara
umum
villur
um
um
villur
villur
og
villur
og
áog
meðan
áogámeðan
ámeðan
meðan
birgðir
birgðir
birgðir
birgðir
endast.
endast.
endast.
endast.
Athugið
Athugið
Athugið
Athugið
aðað
verð
aðverð
aðverð
geta
verð
geta
geta
breyst
geta
breyst
breyst
breyst
milli
milli
milli
sendinga.
milli
sendinga.
sendinga.
sendinga.
Gildir
Gildir
Gildir
helgina
Gildir
helgina
helgina
helgina
25.25.
-25.
28.
25.
- 28.
- september
28.
- 28.
september
september
september
2014.
2014.
2014.
2014.

2014
2014
2014
2014

Pillsbury
kökumix
Nokkrar
tegundir
Pillsbury
kökumix
Pillsbury kökumix

439
kr
439
kr
439
439 kr
kr

Fylgstu
Fylgstu
Fylgstu
Fylgstu

með
með
með
með

okkur
okkur
okkur
okkur

á
á
á
á

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

www.facebook.com/kostur.dalvegi
www.facebook.com/kostur.dalvegi
www.facebook.com/kostur.dalvegi
www.facebook.com/kostur.dalvegi

Sími:
Sími:
Sími:
Sími:

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur
Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur
Dalvegur
10-14 | 201 Kópavogur
560-2500
| kostur@kostur.is
| www.kostur.is
560-2500
| kostur@kostur.is
| www.kostur.is
Dalvegur
10-14 | 201 Kópavogur
560-2500 | kostur@kostur.is
| www.kostur.is
560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is
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SJÁVARÚTVEGSSÝNINGIN Í KÓPAVOGI

30 ár frá fyrstu
sjávarútvegssýningunni
Í

slenska sjávarútvegssýningin
er 30 ára á þessu ári, en hún er
haldin að hausti á þriggja ára
fresti og er þessi sýning því
sú ellefta í röðinni og sú sjöunda sem haldin er í Kópavogi.
Að sýningunni stendur breska
fyrirtækið Mercator Media
Limited sem hefur sérhæft sig í
sýningum, ráðstefnum og útgáfu
tímarita á þessu sviði um allan
heim. Framkvæmdastjóri
Íslensku sjávarútvegssýningarinnar er Marianne Rasmussen-Coulling en hún hefur verið
með framkvæmd á öllum sýningunum sem haldnar hafa verið í
Kópavogi.
Á sýningunni, sem er orðin einn
þekktasti viðburðurinn í heimi
sjávarútvegsins, gefst fyrirtækjum
tækifæri til að kynna nýjar vörur
og þjónustu auk þess sem sýnendur og gestir hittast, blanda
geði, stofna til nýrra viðskiptasambanda og viðhalda þeim eldri.
Alþjóðleg fyrirtæki fylgjast vel
með því sem er að gerast á þessu
sviði á Íslandi þar sem fiskveiðar
eru mjög stöðugar og starfsemin
öflug. Bjarni Þór Jónsson, fulltrúi sýningarstjórnar, segir að
sýningin í ár sé um 5% stærri en
sú síðasta og þar með ein sú
stærsta frá upphafi. „Með því að
hafa sýninguna á þriggja ára fresti
eru mörg fyrirtækin að kynna
nýjar eða endurbættar vörur sem
þau hafa þróað frá síðustu sýningu, enda var þessi árafjöldi á
milli sýninga ákveðinn á sínum
tíma í samráði við sýnendur sem
margir hverjir hafa verið með
allt frá upphafi. Á hverri sýningu
bætast svo við nýir sýnendur
bæði innlendir og erlendir,“
segir Bjarni og minnist með hlýju

Bjarni Þór Jónsson, fulltrúi sýningarstjórnar.

þegar fyrsta sýningin var sett upp
í Kópavoginum. „Þegar fyrsta
sýningin var haldin í Kópavogi
haustið 1999 var húní Smáranum, í Tennishöllinni, sem þá
voru tvö hús, og í þremur stórum
sérhönnuðum sýningarskálum
sem reistir voru á bílastæðinu á
milli Smáraskóla og tennishallanna. Skrifstofur sýningarstjórnar
og ráðstefnu- og fyrirlestrasalir
voru síðan á báðum hæðum í
vesturálmu Smáraskóla. Í stað
bílastæðanna sem lögð voru
undir sýningarskála voru gerð
bráðabyrgðastæði vestan við
svæðið og íþróttavöllinn þar sem
nú eru grasvellir. Stemningin
var gríðarlega mikil enda mikil
vinna, bæði sýningarhaldara
og Kópavogskaupstaðar lögð
í undirbúning og framkvæmd
þessa tiltölulega flókna verkefnis.
Sýnendum hafði þá fjögað mikið
og stóð sýningin yfir í heila fimm
daga.
Þegar næsta sýning var haldin
haustið 2002 var verið að ljúka

FÓTBOLTI

Breiðablik raðar
inn titlunum
í yngri flokkunum

Y

ngri flokkar knattspyrnudeildar Breiðabliks stóðu
sig að venju vel þetta
sumarið. Lið á vegum Breiðabliks spiluðu 747 leiki á Íslandsmótinu í sumar, eða rúmlega
fimm leiki á dag fyrir utan þátttöku í öðrum mótum. Breiðablik varð Íslandsmeistari í 2. og
3. flokkum kvenna og 4. flokki
karla.
Blikastúlkur tryggðu sér titilinn
í 2. flokki kvenna með 4-1 sigri á
Fjölni í Grafarvoginum 4. september. Liðið tapaði aðeins
einum leik í sumar og var vel
að sigrinum komið. Þær eru

Íslandsmeistarar í 3. flokki kvenna 2014.

að auki komnar í úrslitaleik í
bikarkeppni KSÍ sem verður
gegn sameinuðu liði Þróttar og ÍA á Kópavogsvelli 24.
september kl. 16.30. Þjálfari
flokksins er Jón Aðalsteinn
Kristjánsson.
Kristín Dís Árnadóttir tryggði
3. flokki kvenna Íslands-

Á sýningunni, sem er
orðin einn
þekktasti viðburður
í heimi sjávarútvegsins, gefst fyrirtækjum tækifæri til að
kynna nýja vörur og
þjónustu.

Mynd:Bragi Þór Jósefsson
Ólafur Ragnar Grímsson settist í skipstjórasætið á sýningunni sem hófst á fimmtudag.

við byggingu Fífunnar og var
sýningin haldin þar og í Smáranum. Hún hefur síðan verið
haldin á þriggja ára fresti í
þessum tveimur húsum og á
útisvæði þar fyrir framan.“
En hvers vegna er sýningin í
Kópavoginum - hvað er sérstakt
við að halda hana þar? „Sýning
af þessari stærð, sem er sú lang
stærsta sem haldin er á Íslandi,
krefst mikils húsnæðis, fjölda
bílastæða og góðrar aðkomu og
samgangna. Með því að nota bæði
Fífuna og Smárann ásamt tengi-

byggingu og útisvæði næst um
13000 fermetra sýningarsvæði.
Þó Fífan sé ekki sérhönnuð sem
sýningarhús var við byggingu
hennar tekið tillit til þess að þar
væri hægt að koma inn stórum
og stundum þungum hlutum. Þá
hefur verið lögð möl á stórt svæði
ofan við Fífuna og vegrampann út
að Hafnafjarðarvegi sem
notað er sem bílastæði þegar
stórir viðburðir fara fram á
svæðinu. Staðsetningin er einnig
mjög góð með tilliti til helstu

meistaratitilinn með glæsilegu
sigurmarki gegn Fylki í úrslitaleik á Kópavogsvelli 14. september. Mark Kristínar Dísar var
eina mark leiksins en sömu lið
höfðu att kappi helgina áður í
úrslitum bikarkeppni KSÍ og þá
urðu Fylkisstúlkur hlutaskarpari
eftir að bæði lið höfðu tekið 13
spyrnur í vítakeppni. Þjálfarar
flokksins eru Sævar Sigurðsson
og Viðar Guðmundsson.

Íslandsmeistarar í 2. flokki kvenna 2014.

Fjórði flokkur Breiðabliks
sigraði Stjörnuna 3-2 á Samsung
vellinum 13. september. Blikar
komust í 2-0 með mörkum
Karls Gunnarssonar og Ágústs
Hlynssonar en Stjarnan minnkaði muninn áður en Kolbeinn
Þórðarson kom þeim grænu aftur
tveimur mörkum yfir. Stjarnan
skoraði síðasta markið en Blikar
fögnuðu titlinum í lokin. Þjálfarar
flokksins eru Júlíus Ármann
Júlíusson, Hans Sævarsson og
Ólafur Hlynur Guðmarsson.
Breiðablik eignaðist einnig
Íslandsmeistara í keppni C liða
í 5. flokki karla. Fjórði flokkur

samgönguæða,“ segir Bjarni
og nefnir að Íslensku sjávarútvegsverðlaunin verða nú veitt
í sjötta sinn til þess að heiðra
afburða árangur einstaklinga og
fyrirtækja og vekja athygli á því
besta á mörgum sviðum útgerðar
og vinnslu, bæði á Íslandi og alþjóðlega. „Þá verða haldnar þrjár
ráðstefnur í tengslum við sýninguna auk tengslasamkomu sem
enginn ætti að láta fram hjá sér
fara,“ segir Bjarni Þór Jónsson,
fulltrúi sýningarstjórnar.

Íslandsmeistarar í 4. flokki karla 2014.

kvenna og fimmti flokkur karla
hlutu jafnframt silfurverðlaun
á Íslandsmótinu. Stúlkurnar
töpuðu 2-0 í framlengingu fyrir

FH í Kaplakrika og drengirnir biðu lægri hlut 3-2 í
hörkuleik við HK í úrslitaleik á
Kópavogsvelli.

7

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

HLJÓMGÆÐI
MEÐ BESTU EINKUNN
Í nýlegri óháðri rannsókn á bestu tækjum frá fimm framleiðendum gaf hópur
heyrnartækjanotenda ReSound tækjum með Surround Sond hljóðvinnslu bestu einkunn.
Við teljum að þú munir einnig gera það.
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ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla
Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Sverrir Einarsson

Allan sólarhringinn
Komum heim til
aðstandenda ef óskað er Kristín Ingólfsdóttir

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Lax- og
silungsveiðimenn
Við reykjum og gröfum
eftir ykkar ósk

BRÉF TIL BLAÐSINS

Blindum og sjónskertum einstaklingum í Kópavogi er
mismunað
Í
nútímasamfélagi þurfa allir á
samgöngum að halda, hvort
sem þeir eru fatlaðir eða ekki.
Nú veit ég fyrir víst að Kópavogsbær gerir ekki upp á milli þegar
um er að ræða ferðaþjónustu
blindra eða ferðaþjónustu
fatlaðra sem er kölluð ferliþjónustan. Ferðaþjónusta blindra
er mikilvæg fyrir einstaklinga til
þess að geta sinnt sínum daglegum þörfum eins og vinnu,
skóla og innkaupum svo nokkur
dæmi séu tekin.

Móðir mín er einstæð og lögblind
og notast við ferðaþjónustu
blindra. Því þekki ég af eigin raun
hversu mikilvæg góð ferðaþjónusta er fyrir blinda og sjónskerta,
þar sem þeir geta ekki notað
einkabílinn né almenningssamgöngur nema að takmörkuðu
leyti. Móðir mín notar þessa
þjónustu nánast daglega þar sem
hún þarf að sinna sínum þörfum
eins og hvert annað fólk. Ég ólst
upp við það að enginn bíll væri
til staðar á mínu heimili og því
voru lífsgæði okkar kannski ekki
sambærileg við vini mína. Það var
ekki hægt að aka mér hvert sem
var og á þeim tíma sem hentaði,
en svo fluttum við og við tók tími
sem fór í að leita að nýrri fasteign
sem loksins fannst.
Það sem stöðvar okkur að
geta búið í Kópavogi er ferðaþjónustan. Það þykir mér afskaplega sorglegt. Að geta ekki búið í
Kópavogi sökum þess að bærinn
býður ekki upp á þau sjálfsögðu
mannréttindi að blindir og
sjónskertir einstaklingar geti
notið þeirra réttinda og þeirrar
aðstoðar sem þeir þurfa og eiga
rétt á.
Ég hitti Bergvin Oddsson,
formann Blindrafélagsins, en
hann er búsettur í Grafarvogi
og stundar nám við Háskóla
Íslands og er með börn sem þurfa
að fara í dagvistun. Hann gæti
ekki stundað nám í HÍ nema

utan um fjölskyldu er eðlilegur
reikningur um 25 þúsund kr.
mánaðarlega, sem er ekki mikið
þegar horft er til þess hvað kostar
að reka bíl.

Jónína Sif Axelsdóttir, nemandi
í Menntaskólanum í Kópavogi.

vegna tveggja góðra bílstjóra sem
hann hefur og hafa þeir margoft
stöðvað mælinn í tæplega 4.000
kr. til þess að vera ekki að sóa
ferðum og gera honum kleift að
stunda háskólanám. Hver ferð má
kosta allt að 4.000 kr. og geta lögblindir einstaklingar í Reykjavík
og Seltjarnarnesi tekið allt að 60
ferðir á mánuði. Þjónustutíminn
er frá 07:30 á morgnana og til 24
á kvöldin. Hreyfill/Bæjarleiðir
gefur rúmlega 20% afslátt á hverri
ferð og notandinn greiðir svo eitt
strætisvagnafargjald, eða 350 kr.
fyrir hverja ferð. Sveitarfélagið
greiðir svo mismuninn, allt til
þess að gera þessum þjóðfélagshópi tækifæri á virkri samfélagsþátttöku og auka lífsgæði
þeirra.
Bergvin fór og hitti Ármann Kr.
Ólafsson, bæjarstjóra í Kópavogi
og ræddi við hann um ferðaþjónustuna í Reykjavík. Þá
viðurkenndi Ármann að ferðaþjónusta blindra væri betri en
hin hefðbundna ferliþjónusta
fatlaðra. Enda er ferðaþjónusta
blindra opin allan ársins hring og
þú þarft ekki að panta bíl daginn
áður líkt og í ferliþjónustunni. Því
er það afskaplega sorglegt að það
búi rúmlega fjörtíu blindir einstaklinga í Kópavogi í dag sem
ekki geta verið virkir þátttakendur
í samfélaginu og standa ekki jafnfætis öðrum hópum samfélagsins.
Fyrir blindan einstakling sem
stundar nám, vinnu og heldur

Ferðaþjónusta blindra snýst ekki
eingöngu um að komast á milli
áfángastaða því oft á tíðum þarf
bílstjórinn að aðstoða farþegann
við að taka út úr hraðbanka,
skjótast inn í verslun og þegar
þeir þurfa að fara á einhvern
ákveðinn stað eins og til læknis
þá sjá þeir ekki á skilti hvar
læknirinn er staðsettur í hverju
húsi fyrir sig og leigubílstjórinn
býður upp á þá þjónustu að fylgja
kúnnanum sínum inn.Ferliþjónustan býður ekki upp á þann
valmöguleika þar sem þú þarft
að panta þína ferð fyrir klukkan
16:00 deginum áður og segja
nákvæman tíma og staðsetningu hvert þú þarft að fara.
Svo kemur bíllinn á tilsettum tíma
og þá á hann eftir að stöðva á fleiri
stöðum til að hleypa fólkinu út
sem er með í ferliþjónustu og þá
má geta að ekki er alltaf hægt að
treysta á að þú komir á tilsettum
tíma þangað sem þú ert að fara.
Þetta þykir blindum mjög
óhagstætt þar sem munurinn er
sá að blindir geta pantað ferðaþjónstu sína í Reykjavík og á
Seltjarnarnesi alla daga, sama
á hvaða tíma dags og án þess
að þurfa að panta bíl með
sólarhrings fyrirvara líkt og
notendur í ferliþjónustunni.
Kópavogsbær gaf það út að hann
vildi gera jafnt fyrir alla. Ferliþjónustan er slæm að því leytinu
til að hún getur ekki sinnt sínum
blindu kúnnum í Kópavogi við að
sinna brýnum þörfum eins og að
fara í verslun. Þetta mál er mér
ofarlega í huga þar sem mér finnst
verið að skerða lífsgæði blindra
í Kópavogi. Því hvet ég stjórn
Kópavogsbæjar að skoða þessi
mál og tryggja blindum íbúm
Kópavogsbæjar viðunandi ferðaþjónustu.

Ný sending af TYR sundfatnaði, úr DURAFAST efninu,
Ný sending af TYR sundfatnaði,
úr DURAFAST
efninu, úr DURAFAST efninu,
Ný sending
af TYR sundfatnaði,
sem er sérlega klórþolið og lithelt. Kíktu við á heimasíðu
sem er sérlega klórþoliðsem
og lithelt.
Kíktuklórþolið
við á heimasíðu
er sérlega
og lithelt. Kíktu við á heimasíðu
Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
okkar www.aquasport.is
okkar www.aquasport.is
Bæjarlind
okkar www.aquasport.isBæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
sími 564
0035 1-3, 201 Kópavogur
sími 564 0035

sími 564 0035
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BÆJARSTJÓRINN

Gróska í Kópavogi
T

veir viðamiklir en ólíkir
viðburðir hafa sett svip
sinn á Kópavog undanfarna daga. Hér á ég við sjávarútvegssýninguna annars vegar og
kvikmyndahátíðina Riff hins
vegar.
Sjávarútvegssýningin er vettvangur alls þess besta sem er að
gerast hjá íslenskum og erlendum
sjávarútvegsfyrirtækjum. Hún
hefur um árabil verið haldin í
Fífunni undanfarin ár og tekist vel
til. Sýningin í ár er umfangsmikil og spennandi og við hjá
Kópavogsbæ erum ánægð með að
hún sé hýst hér í bænum.

BÆJARSLÚÐRIÐ

Breiðablik
með æfingar
í Fagralundi?

B

reiðablik og HK gerðu
samning við Kópavogsbæ í fyrra sem kveður
á um að HK verði áfram
með starfsemi í Fagralundi
en áherslan í starfi félagsins
færist upp í Kór samhliða
fyrirhugaðri uppbyggingu
keppnisaðstöðu þar fyrir
knattspyrnu, handknattleik og
fleiri greinar. Breiðablik verður
eftir sem áður með aðstöðu
í Smáranum, Fífunni og á
Kópavogsvelli.
Hvíslað er um það í heitu
pottunum í Kópavogslauginni
að nú sé þrýst á HK að hætta
með nýliðun í Snælandinu og
að yngstu árgangarnir þar,
einkum í knattspyrnu, æfi
frekar með Breiðablik í Fagralundi en HK. Smám saman
er þá ætlunin að HK dragi úr
starfsemi í Fagralundi og rými
fyrir Breiðablik.
Íbúar hverfisins, sem margir
hverjir eru „rauðir í gegn“
sem HK-ingar, eru sagðir afar
óhressir með þetta. „Þetta er
eins og ef Manchester United
flytti höfuðstöðvar sínar á
Anfield,“ á einn þeirra að hafa
sagt í heita pottinum. Félögin
hafa lengi eldað grátt silfur, þó
mjög hafi dregið úr rígnum hin
síðari ár.
Meginhugsun samkomulags
íþróttafélagana er sögð sú að
HK er ætlað að sjá um „efri
byggðir“ í Kór, Sal og Vatnsenda en Breiðablik um önnur
hverfi bæjarins.
Einhverjar æfingar og leikir
hjá HK verða í elstu flokkum
á gervigrasinu í Fagralundi en
síðan mun það smám saman
þynnast út. Breiðablik mun
þá „mála hverfið grænt,“ segir
bæjarslúðrið.

Það er
gaman að
sjá hve
nágrannar okkar
eru ánægð með
breytingarnar og það
hefur hvetjandi áhuga
á þau að halda lóðum
sínum fínum.
Þá hófst kvikmyndahátíðin Riff á
fimmtudag. Að þessu sinni nýtur
hún stuðnings frá Kópavogsbæ og
nokkrir skemmtilegir viðburðir

verða því hér í bænum. Þar má
nefna bílabíó, stuttmyndasýningu
í Sundlaug Kópavogs sem þegar
hafa farið fram og þá eru undir
heitinu Riff-rölt ýmsar uppákomur á menningartorfunni í
Kópavogi næstu helgi.
Næstu helgi hefst einnig árlega
djass- og blúshátíð bæjarins sem
nær hápunkti helgina 9.-11.
október. Að þessu sinni verður
hátíðin bæði haldin heima í stofu
hjá íbúum bæjarins og í Salnum,
tónlistarhúsi Kópavogs.
Þá er skemmst að minnast
stórtónleikanna í Kórnum í

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

ágúst síðastliðnum þegar Justin
Timberlake hafi vígði Kórinn
sem tónleikahöll. Á tónleikunum
sannaðist að Kórinn er besta tónleikahöll landsins fyrir viðburði
af þessari stærðargráðu. Einkar
ánægjulegt var svo að fylgjast með
því hversu vel öll skipulagning á
viðburðinum gekk upp.

Dans á
Rósum
Sérstakur gestur

Hér er aðeins komið inn á nokkra
viðburði en þeir eru miklu fleir á
þessu tímabili. Það er því heillandi að fylgjast með gróskunni í
Kópavogi á ýmsum sviðu mannlífsins og ég er sannfærður um að
við eigum eftir að sjá enn meiri
fjölbreytni í framtíðinni.

Lau
27.
sept

Bjartmar Guðlaugsson
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SJÁVARÚTVEGUR Í KÓPAVOGI

Bæjarfulltrúi gerir
út frá Kópavogshöfn
Kópavogshöfn er mjög
góð höfn frá
náttúrunnar hendi,
en hún er lítil og
mun ekki nýtast fyrir
mikinn flota báta án
mikilla framkvæmda.

Guðmundur Geirdal, útgerðarmaður
í Kópavogi og bæjarfulltrúi.

G

uðmundur Geirdal,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi
gerir út bátinn Gísli KÓ 10 frá
Kópavogshöfninni. Guðmundur
er uppalinn norður í Grímsey en
þar lærði hann snemma að vinna.
Hann fór barnungur á sjóinn og
ólst upp við aðstæður sem í dag

Kópavogi. Þá erum við tveir um
borð og oftast þrír í landi sem
sjá um að beita línuna. Þá veiðist
aðallega ýsa og þorskur.“
Hvað er það sem gerir Kópavogshöfnina sérstaka?
„Kópavogshöfn er mjög góð höfn
frá náttúrunnar hendi, en hún
er lítil og mun ekki nýtast fyrir
mikinn flota báta án mikilla framkvæmda. Mér finnst mjög gott að
róa héðan. Þar spilar líka inn í að
ég á heima í Kópavogi.
Það gætu auðveldlega fleiri
smábátar róið héðan.“

þættu bæði gamaldags og framandi. Guðmundur er kvæntur
Lindu Jörundsdóttir, hárgreiðslumeistara, og saman eiga þau fimm
börn. Þau hafa meðal annars
rekið fiskbúð, fiskverkun og
hárgreiðslustofu.
Hvenær byrjaðir þú á sjómennskunni og af hverju fórstu út í
þetta?
„Ég er alinn upp í Grímsey og
þar var normið bara þannig að
strákarnir fóru á sjó og stelpurnar
í fiskvinnsluna. Ég hef örugglega
ekki verið nema 9-10 ára þegar
ég byrjaði með fósturföður

mínum. Þannig var þetta og þótti
ekkert merkilegt. Síðan bara hélt
ég áfram. Ég fer á sjó ef það er
sæmilegt veður. Báturinn minn
heitir Gísli eftir afa mínum. Þetta
er ellefu metra plastbátur sem var
smíðaður í Noregi. Við erum tveir
á honum á veturna en á sumrin

NÝSKÖPUN Í KÓPAVOGI

Valka fær styrk frá samtökum
fiskvinnslustöðva í Noregi
en hafa einnig verið fluttar út til
Noregs, Kanada og Færeyja.

Helgi Hjálmarsson, framkvæmdastjóri hjá Völku.

E

itt áhugaverðasta
fyrirtækið á Íslandi í dag
sem stundar nýsköpun
er fyrirtækið Valka ehf, sem
er á bás P15. Fyrirtækið hlaut
nýsköpunarverðlaunin í fyrra
og uppgangur þess hefur verið
ævintýri líkastur frá því það hóf
rekstur í bílskúr í Kópavoginum. Hjá því starfa nú 20
manns og vörur þess, til að
auka skilvirkni í sjávarútvegi,
hafa vakið mikla athygli. Valka
sérhæfir sig í tæknilausnum

fyrir fiskiðnaðinn en lausnir þess
við sjálfvirkan skurð og flokkun
á fiski auka nýtingu og verðmæti
hráefna umtalsvert. Valka hefur
einnig þróað hugbúnað til að
halda utan um pantanir á fiski
og ennfremur allt framleiðsluferlið. Þá hefur fyrirtækið kynnt til
sögunnar beinaskurðarvél sem
notar vatn og röntgentækni til
þess að ná fram nákvæmari skurði
og betri nýtingu á hráefni. Vörur
Völku eru seldar framleiðendum
í sjávarútvegi hér innanlands

Byrjaði í bílsskúr
„Valka er fyrirtæki sem byggir
á íslensku hugviti“ segir Helgi
Hjálmarsson, framkvæmdstjóri
Völku og bætir því við að það
sé samhentur hópur sem hefur
staðið að uppbyggingu félagsins
og þróað þá tækni sem lausnir
þess byggja á í góðu samstarfi við
viðskiptavini. En hver er forsagan
á bak við fyrirtækið? „Ég stofnaði
fyrirtækið um mitt ár 2003. Ég
sá tækifæri í þróun á búnaði fyrir
fiskvinnslu, einkum í pökkun
á ferskum afurðum sem var að
miklu leiti gerð í höndum eða í
búnaði sem hentaði ekki vel fyrir
viðkvæmar afurðir. Valka hefur
nú þróað breiða línu af tækjum
og hugbúnaði sem hentar fyrir
flestar hvítfisk- og laxavinnslur,“
útskýrir Helgi og rifjar upp að
fyrstu árin var starfsemi fyrirtækisins í bílskúr. „Fyrirtækið hóf
starfsemi í bílskúrnum hjá systir
minni í Hrauntungunni og var
þar fyrstu árin. Við fluttum svo í
Akralind 1 og vorum þar í nokkur
ár áður en við fluttum í núverandi húsnæði í Víkurhvarfi 8. Það
er mjög fínt að reka fyrirtæki í
Kópavogi og þægilegt fyrir mig að
hafa stutt í vinnuna þar sem ég bý
nú í Kópavogi einnig. Húsnæðið í
Víkurhvarfinu hentar okkur mjög
vel og státar af frábæru útsýni sem

er ég oftast einn. Á sumrin og
fram á haust er ég á handfærum
frá Suðureyri. Þá ræ ég oftast um
20-40 mílur út og veiði þorsk.
Það koma um 2-5 tonn í hverjum
túr sem tekur um það bil einn
og hálfan sólahring. Á veturna er
ég á línuveiðum og geri þá út frá

viðskiptavinir okkar sem koma í
heimsókn eru jafnan mjög hrifnir
af,“ segir Helgi.
Vöruþróun fyrir hvítfiskiðnað
En hvaða nýjungar er Valka að
kynna núna á sjávarútvegssýningunni? „Við erum búin að vera
í mikilli vöruþróun fyrir hvítfiskiðnaðinn og erum núna að
kynna afrakstur þess. Við erum
með heildarlínu sem byrjar á
forsnyrtilínu. Svo kemur röntgenstýrð beina- og bitaskurðarvél
sem er sú fyrsta sinnar tegundar
í heiminum. Loks kemur Aligner
samvalsflokkari sem fer betur með
hráefnið en áður hefur þekkst
auk þess sem yfirvigtin verður í
algjöru lágmarki. Það er mikill
áhugi á þessari nýju línu og meta
lykilaðilar í norskum sjávarútvegi að þessi nýja tækni geti gert
flakavinnslu aftur arðbæra þar
í landi. Við fengum einmitt á
dögunum styrk frá samtökum
fiskvinnslustöða í Noregi (FHF)
og Innovation Norge til að
þróa þessa tækni frekar,“ segir
Helgi og bætir því við að mikið
hafi verið unnið í viðbótum við
RapidFish hugbúnaðarkerfið sem
auðveldar mjög vinnslustýringu og pantanameðhöndlun hjá
fiskvinnslum. Áherslan undanfarið hafi verið á gæðakerfið en
fyrsta gæða- og pökkunarkerfið
fyrir skip sem Valka hefur framleitt var selt í sumar. „Það var
Gjögur sem keypti kerfið í uppsjávarskipið Hákon en þeir
keyptu einmitt af okkur á
vormánuðum heildarlínu í fiskiðjuverið sem þeir reka á
Grenivík,“ segir Helgi.
Mikið tækifæri til vaxtar
„Það er ljóst að framleiðsla á
ferskum afurðum hefur verið
að aukast mikið og líklegt er
að sú framleiðsla muni aukast

Hvernig fer þetta starf saman við
pólitíkina?
„Ég held að ekkert starf fari vel
saman við pólitík vegna þess að
hún tekur svo mikinn tíma.Það
eru alltof margir fundir á vinnutíma venjulegs manns, miðað við
að starf bæjarfulltrúa er skilgreint sem áhugamál. Ég mun
hins vegar láta þetta ganga eins
og aðrir,“ segir Guðmundur
Geirdal, sjómaður og bæjarfulltrúi í Kópavogi.

enn frekar. Það hefur verið
skemmtilegt að fylgjast með
því hvað laxaiðnaðurinn hefur
verið að vaxa mikið og hversu
gott verð er á afurðunum. Ég
sé fyrir mér að ef hvítfisk framleiðendur einbeita sér að því
að halda uppi góðum gæðum
og jöfnu framboði þá sé mikið
tækifæri til vaxtar í hvítfiskinum einnig. Við viljum leggja
okkar að mörkum með nýjum
tækjabúnaði sem fer betur með
hráefnið, tryggir betri nýtingu
í verðmætustu afurðirnar auk
þess að lágmarka meðhöndlun á
fiskinum. Við erum komin vel af
stað með línuna og við vonumst
eftir áframhaldandi samstarfi
við framsækna fiskframleiðendur sem hafa gert okkur
mögulegt að þróa þessar vörur,“
segir Helgi sem segist sjá mikil
tækifæri til áframhaldandi vaxtar á næstu árum:
„Við höfum verið að vaxa
mikið á liðnum árum og sjáum
mikil tækifæri til áframhaldandi
vaxtar. Við munum einbeita
okkur að þessum tveimur greinum fiskiðnaðarinns, það er að
segja hvítfisk- og laxavinnslu.
Við stofnuðum nýverið útibú
í Noregi og höfum ráðið einn
starfsmann þar til að sinna
sölu og þjónustu. Fyrir utan
Noreg og Ísland höfum við selt
til Færeyja og Kanada. Auk
þessara markaða sjáum við
mikil tækifæri í Bretlandi og
Bandaríkjunum og stefnum á að
selja okkar búnað sem víðast.
Ég hvet alla til að kíkja við á
sjávarútvegssýningunni til að sjá
með eigin augum þá framþróun
sem hefur orðið í fiskvinnslunni
á undanförnum árum. Það er
mat margra að með nýju vatnsskurðarvélinni sé að verða
stærsta breyting í fiskvinnslu
síðan flökurnarvélarnar komu.“
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Stóraukin framleiðsla
Baader á Íslandi á
vélum undir eigin merki
leiddar eru undir merkinu IS
hefur stóraukist á undanförnum
árum,“ segir Jón Valur. „Við
höfum selt yfir hundrað hausingavélar á undanförnum fimm árum
og einnig eykst salan í hreist-

Jón Valur Valsson, vélatæknifræðingur hjá
Baader á Kársnesi.

B

aader Ísland var stofnað
árið 1959 til að þjóna
Baader vélum á Íslandi.
Eigendur voru Ulrich Marth og
fjölskylda hans. Tveimur árum
síðar kom sjálfur Rudolf Baader
inn sem meðeigandi en í dag
er fyrirtækið til helminga í eigu
Baader Beteiligungs GmbH í
Þýskaladi og Ulrichs Marth og
fjölskyldu hans. „Fyrstu árin
voru þýskir viðgerðarmenn staðsettir á Íslandi en seinna tóku
Íslendingar við,“ segir Jón Valur
Valsson, véltæknifræðingur hjá
Baader, þegar hann rifjar upp
sögu fyrirtækisins. ,Stundum hef
ég verið spurður að því þegar ég
er á bíl merktum fyrirtækinu hver
þessi „Baader maður“ sé en það
er mjög reglulega auglýst eftir
„vönum Baader mönnum.“ Þar er
átt við menn sem sjá um viðhald á
Baader vélum um borð í skipum
og fiskvinnsluhúsum,” segir Jón
Valur og hlær.
Vegna innflutningshafta byrjaði
Baader Ísland að framleiða
varahluti í Baader vélar og rekur í
dag eitt af betri renniverkstæðum
landsins. ,,Þar eru framleiddir
hlutir í okkar eigin vélar og
varahlutir í Baader vélar ásamt
framleiðslu fyrir önnur fyrirtæki,“
segir Jón Valur.

rurum, enda líkar viðskiptavinum
mjög vel við vélarnar okkar,“
bætir Jón Valur við. Hann nefnir
að fyrirtækið hafi í gegnum árin
alltaf stefnt að aukinni nýtingu á
fiskinum. „Nú eru Baader vél-

Kársnestáin
er nú sem
betur fer
loksins að komast í
uppbyggingu en hún
hefur verið til skammar í áratugi. Gott
væri að bærinn færi
að sinna hlutverki
sínu
arnar orðnar svo góðar að það er
varla hægt að ná meiri nýtingu úr
fiskinum. Því hefur aukin áhersla
verið lögð á útlit afurðanna, að
flökunarvélin til dæmis skili flökunum heilum og fallegum þótt
mikið los sé komið í fiskinn. Þetta
stuðlar að því að fiskur lækkar
síður í verði.“

Bærinn þarf að sinna
hlutverki sínu betur

Við búum svo vel hér á Kársnesinu að þurfa eingöngu að stíga
út fyrir dyrnar og þá blasir við
okkur Nauthólfsvíkin og Öskjuhlíðin. Á góðum sumardögum
þá er þetta náttúrulega ójafnanlegur lúxus inni í miðri borg.
Kársnestáin er nú sem betur fer
loksins að komast í uppbyggingu
en hún hefur verið til skammar
í áratugi, reynt var að koma upp
höfn sem í dag er ónotað ferlíki. Gott væri ef bærinn færi að
sinna hlutverki sínu og stuðlaði
að uppbyggingu á þessu svæði.
Hér eru nokkur sterk fyrirtæki
sem eru að skapa góða hluti. Við
einir borgum margar milljónir í
fasteignagjöld og fyrir það fáum
við snjómokstur. Við höfum ekki
enn fengið ljósleiðara á Kársnesið
og meðan svo er efast ég um að
mörg fyrirtæki flytji starfsemi sína
hingað.

Drifbúnaður

Jón Valur Valsson, véltæknifræðingur hjá
Baader.

er sérgrein okkar
- Kúlulegur
- Rúllulegur
- Nálalegur
- Línulegur

Það borgar sig að nota það besta!

I›ntölvur - Skynjarar - Aflrofar
Hra›ast‡ringar - Spólurofar
Hnappaefni- Töfluskápar

Keilulegur

Leguhús

Ásflétti

Yfar hundrað hausingarvélar
seldar

Baader er á bás A20 á sjávarútvegssýningunni en þá helgi
mun vera til sýnis hjá þeim ný
hausingarvél sem er alfarið
hönnuð og framleidd hjá
fyrirtækinu og einnig rotunarkerfi
fyrir lax og silung til notkunar í
eldi. Einnig er fyrirtækið komið
með nýja flökunarvél á markað
sem er sérstaklega hönnuð fyrir
smáan silung og bleikju sem á
eftir að koma sér mjög vel fyrir
silunga og bleikju eldin. „Framleiðslan hjá okkur í Baader Íslandi
á okkar eigin vélum sem fram-

- Drifke›jur
- Tannhjól
- Flutningske›jur
- Ástengi
Rafmótorar

Kílreimar - Tímareimar
Viftureimar

Leiðrétting
Í síðasta blaði var ranglega
sagt að hársnyrtistofan Studio
Hallgerður væri líklega
á förum úr Furugrund 3
ásamt Snælandvideo - en
það er algjör vitleysa. Studio
Hallgerður verður áfram í
Furugrund 3 næstu misserin.
Beðist er velvirðingar á þessu.
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NÝ SENDING AF SÓFUM
NÝ SENDING AF SÓFUM

MODESTO leðurhornsófi

MILANO leðursófasett

tærð: 300X210cm
MODESTO leðurhornsófi
Verð: 398.000,tærð: 300X210cm

3ja sæta - Verð: 199.900,MILANO leðursófasett
Stóll
– Verð: 99.900,3ja sæta - Verð: 199.900,-

Verð: 398.000,-

Stóll – Verð: 99.900,-

SENESTE sófasett
3ja
sæta – Verð:
159.900,SENESTE
sófasett

3ja sæta
– Verð:
159.900,Stóll
– Verð:
94.000,Stóll – Verð: 94.000,-

AVALON tungusófi
AVALON
tungusófi
Stærð: 318X165cm
Stærð:
318X165cm
Verð: 255.000,Verð: 255.000,-

DAKOTA leðurtungusófi
DAKOTA leðurtungusófi
Stærð: 277X168cm
Stærð: 277X168cm
Verð: 338.000,Verð: 338.000,-

PORTLAND-X tungusófi
PORTLAND-X tungusófi
Stærð: 290X170cm
Stærð: 290X170cm
Verð: 219.000,Verð: 219.000,-

LORCA horntungusófi
horntungusófi
Stærð: 318X223/152cm
318X223/152cm
Verð: 269.900,269.900,-

Opiðmán
mán- -fös:
fös:10.00
10.00--18.00
18.00
Opið
Opiðum
umhelgina:
helgina:Lau
Lau10.00
10.00-- 16.00
16.00 Sun
Sun 13.00 - 16.00
Opið
16.00

Ego
1212
EgoDekor
Dekor- Bæjarlind
- Bæjarlind
www.egodekor.is
www.egodekor.is

