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Stykki yfir lífið
fyrir allar konur

Vefsíðan www.ernafot.is

Reuters

Tískusýning Á tískupöllunum er hægt að sjá hvað ber hæst hverju sinni.

Gaman að versla á netinu
Æ fleiri kjósa að versla á veraldarvefnum, hvort sem það eru bækur,
fatnaður, tæki eða tól.
Mörgum finnst betra ef slíkar
verslanir eru íslenskar og ein þeirra
heitir Erna föt (ernafot.is).
Netverslunin Erna föt var stofnað i
febrúar á þessu ári af Ernu Lúðvíksdóttur og Einari St. Jónssyni.
Á síðu þessari er hægt að kaupa
tískufatnað fyrir konur, skó og fylgihluti.
Þar fást kjólar, allskonar bolir,
bæði hlýrabolir og síðermabolir,
gallabuxur, leggings og kósíbuxur,

peysur, yfirhafnir, klútar, töskur,
skart og belti.
Það er gaman að „gramsa“ í búðinni, skoða myndir af vörunum og
velja sér í körfu það sem manni líst á.
Þjónustan er góð því þeir sem
panta sér vörur á þessari síðu geta
ýmist fengið þær sendar heim með
pósti eða sótt pantanir á Reykjavíkurveg 68 í Hafnarfirði, í húsnæði fyrirtækisins.
Ef fólk þarf af einhverjum ástæðum að skila vöru er hægt að gera það
innan 14 daga, gegn framvísun kvittunar.

Endilega …

Konur eru ekki einu
viðskiptavinir Lífstykkjabúðarinnar, þangað
koma líka karlar að
kaupa fínirí handa frúnum sínum. Verslunin er
á tíræðisaldri og þar fást
yfir hundrað ólíkar
tegundir brjóstahaldara.
Kristín Heiða Kristinsdóttir
khk@mbl.is

Þ

essi verslun er stórmerkileg, hún hefur lifað af
tvær heimsstyrjaldir og
nokkrar heimskreppur,“
segir Guðrún Steingrímsdóttir, eigandi Lífstykkjabúðarinnar. Hún hefur þó nokkuð til síns máls, því þessi
gamalgróna verslun er á tíræðisaldri
og margt hefur gerst í veröldinni á
þeim tíma sem og í sögu verslunarinnar.
„Elísabet Foss stofnaði Lífstykkjabúðina árið 1916, en þá var
hún ekkja með tvö börn. Hún hefur
verið hugrökk kona og framsýn.
Verslunin var þá staðsett í Hafnarstrætinu og þar var saumastofa þar
sem undirfötin voru saumuð því þá
var ekkert flutt inn af vörum. Saumastofan var löngu aflögð þegar ég tók
við búðinni en á lagernum var heilmikið af smellum, krókum, spöngum,
hnöppum, blúndum og efnisströngum sem ég gaf saumastofum
leikhúsanna í Reykjavík, og það var
engu líkara en saumakonurnar þar
hefðu fundið gull.“

Body wrap er
hið nýja lífstykki

Ljósmynd/Baldur Bragason

Guðrún keypti Lífstykkjabúðina
fyrir 17 árum af tveimur heiðursmönnum, þeim Þóri Skarphéðinssyni og Guðjóni Hólm.

Hönnun Guðrún Lilja hönnuður sá um útlit nýja húsnæðisins og er það
sannarlega skemmtilegt. Hér má sjá ljósakrónu með sokkaböndum.

„Þeir höfðu átt hana lengi eða
frá því 1969 og þegar ég tók við versluninni var hún staðsett við Laugaveg
4, en fyrir fjórum árum flutti ég hana
í nýtt og stærra húsnæði við Laugaveg 82. Í tilefni af því fékk ég nöfnu
mína Guðrúnu Lilju Gunnarsdóttur
til að hanna allt hér innanhúss og hún
vann út frá sjálfu lífstykkinu, hafði
meðal annars sokkabönd í ljósakrónunum.“
Guðrún segir marga hafa undrað sig á að hún hafi ekki gefið versluninni nýtt nafn í nýju húsnæði.
„Ég vildi alls ekki breyta nafninu, því það er hluti af þessari versl-

un og allir þekkja það. Ég er með
einkaleyfi á þessu nafni og er stolt af
því. Lífstykki er fallegt nafn og slík
klæði voru mikið notuð á þeim tíma
sem hún var stofnuð og ég er með
eitt gamalt lífstykki til sýnis hér í
búðinni. Í raun gera nútíma aðhaldsundirföt (body wrap) það sama fyrir
konur og gömlu lífstykkin, en slík aðhaldsundirföt eru mjög vinsæl hjá
okkur.“

Gervibrjóst fyrir konur
sem hafa farið í brjóstnám
„Auðvitað hefur áherslan í undirfötum breyst í gegnum árin, við

Söngleikur Ingó leikur Buddy Holly í Austurbæ.

Örugg matvæli – allra hagur!

… skellið ykkur í leikhús
Nú er leikhúsvertíðin að byrja og
hvert verkið á eftir öðru frumsýnt í
leikhúsum landsins. Um helgina voru
t.d. frumsýnd Buddy Holly-söngleikur
í Austurbæ og leiksýningin Fólkið í
kjallaranum í Borgarleikhúsinu. Um
næstu helgi verður Finnski hesturinn
frumsýndur í Þjóðleikhúsinu.
Það er alltaf upplifun að fara í leik-

hús, gaman er að gera sér glaðan dag
og fara út að borða á undan eða fá
sér einn tebolla á kaffihúsi á eftir.
Ef þú ert ein/n af þeim sem eru
alltaf á leiðinni á sýningu en koma
sér aldrei að því að panta miða, eða
sýningum er hætt þegar þeir loksins
ætla, breyttu þá út af vananum í vetur og skelltu þér í leikhús.

Merking
matvæla –
Hvaða upplýsingum á neytandinn rétt á?
Neytendur eiga rétt á greinargóðum
upplýsingum um þau matvæli sem
boðin eru til sölu, auglýst eða kynnt
með öðrum hætti. Merkingar mega
ekki vera blekkjandi, þær verða að
vera vel læsilegar og skýrar. Merkingar eiga að vera á íslensku, ensku eða
norðurlandamáli, öðru en finnsku.
Eftirfarandi upplýsingar er almennt skylt að merkja á umbúðum
matvæla, þó með ákveðnum undantekningum og /eða sérákvæðum.

Mbl., IÞ

Innkaup Merkingar
mega ekki vera
blekkjandi, þær
verða að vera vel
læsilegar og skýrar.

Vöruheiti

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Aðeins örfáar sýningar
vegna fjölda áskorana!
Tryggðu þér miða í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is

Vöruheiti á að gefa til kynna um
hvers konar vöru er að ræða. Ef ekki
er hægt að sjá af vöruheiti um hverskonar vöru er að ræða þá verða útskýringar að fylgja með. Til eru
vernduð vöruheiti sem má aðeins
nota ef varan uppfyllir ákveðin skilyrði. Dæmi um vernduð vöruheiti er
ávaxtasafi, hamborgari, skinka,
mjólkursúkkulaði og marmelaði.

Innihaldslýsing
Innihaldslýsing veitir greinargóðar
upplýsingar um samsetningu vörunnar. Þar á að telja upp allt sem sett
er í vöruna, fyrst það sem mest er af

Morgunblaðið/Golli

og síðan koll af kolli eftir minnkandi
magni. Innihaldi vara þekkta ofnæmis- og óþolsvalda eða afurðir unnar úr
þeim skal það tilgreint í innihaldslýsingu.

upplýsingar um magn þess að koma
fram á umbúðum. Sem dæmi má
nefna vöru sem heitir rækjusalat,
merkja þarf hversu hátt hlutfall
rækju (%) er í vörunni.

Magnmerking

Nettóþyngd

Í sumum tilvikum, sérstaklega ef
verið er að gera einu innihaldsefni
hærra undir höfði en öðrum þurfa

Nettóþyngd er þyngd matvæla án
umbúða og skal merkja nettóþyngd á
neytendaumbúðum.
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Samlíf

Unglingar nota
frekar smokka
en fullorðnir
Unglingar eru ábyrgari smokkanotendur en fullorðnir. Þetta sýnir ný amerísk rannsókn sem var birt fyrir viku
síðan.
Af 14 til 17 ára strákum og stelpum
sem höfðu stundað kynlíf sögðust
80% stráka og 69% stúlkna hafa notað smokka síðast þegar þau stunduðu
kynlíf. Undir 50% fullorðinna sögðust
hafa notað smokk við síðustu kynmök.
Þetta sýnir að það að nota smokka er
orðinn eðlilegur hluti af kynmökum
hjá þeim unglingum sem eru orðnir
virkir í kynlífi. Unglingar virðast líta á
það sem hluta af því að byrja að
stunda kynlíf að nota smokkinn.
Rannsóknin náði til 5865 einstaklinga í aldurshópnum 14 til 94
ára, 800 af þeim voru undir 18 ára
aldri.

Reuters

Smokkar Unglingar í Bandaríkjunum
líta á smokka sem hluta af kynlífinu.

Ásamt smokkanotkun var önnur
kynlífshegðun rannsökuð. Meðal annars sögðust flestir karlmenn hafa
fengið fullnægingu síðast þegar þeir
stunduðu kynlíf og 85% sögðust
halda að kynlífsfélagi þeirra hefði líka
fengið fullnægingu. Aðeins tveir þriðju
hlutar kvenna sögðust hafa fengið
fullnægingu við síðustu kynmök og
einn þriðji hluti kvenna sagðist hafa
upplifað sársauka þegar þær stunduðu mök síðast, aðeins 5% af karlmönnum sögðu það sama.

Morgunblaðið/Ernir

Slæm hegðun er ekki endilega merki um ADHD

Góðar saman Guðrún með starfstúlkunum sínum, frá vinstri Rannveig Rúna, Kristín, Ásta Margrét og Guðrún.

Flott Hér má sjá eina af ótal tegundum undirfata sem fást í Lífstykkjabúðinni.

seljum til dæmis mjög mikið af
brjóstahöldurum sem láta brjóstin
líta út fyrir að vera stærri, ýmist með
púðum eða spöngum sem þrýsta
brjóstunum upp. Brjóstahaldarar

sem gera brjóstin minni eru líka
mjög vinsælir hjá konum með stór
brjóst. Við erum með um hundrað
ólíkar tegundir af brjóstahöldum og
undirbuxum en leggjum okkur fram
um að sinna sérþörfum kvenna. Við
erum til dæmis með gervibrjóst í
ólíkum stærðum fyrir konur sem
hafa farið í brjóstnám. Þeim er
smeygt í hólf á brjóstahaldara sem er
sniðinn sérstaklega fyrir þetta, og
þau líta mjög eðlilega út.“
En í Lífstykkjabúðinni fást ekki
aðeins undirföt, þar fást líka sloppar,
náttföt, heimagallar, sundföt, sokkabuxur, háir sokkar og inniskór.
„Hingað koma konur á öllum
aldri, stúlkur sem eru að kaupa sinn
fyrsta brjóstahaldara, eldri konur og
allt þar á milli. Það er virkilega gaman að fá að taka þátt í þeirri stund
þegar móðir kemur með dóttur sína
að velja fyrsta brjóstahaldarann,“
segir Guðrún og bætir við að hjá Lífstykkjabúðinni séu margir fastir viðskiptavinir sem koma aftur og aftur,
af því að þeir vita að hverju þeir
ganga og þekkja bæði efnin og merkin.

Karlarnir eru ófeimnir
Vissulega eru konur í meirihluta
viðskiptavina en karlmenn gera sér

einnig oft ferð í búðina til að kaupa
gjafir handa sinni heittelskuðu.
„Það er gaman að fá þá hingað,
þeir eru svo skemmtilegir og ófeimnir. Þeir koma í flokkum til okkar fyrir
jólin og á Þorláksmessu er búðin full
af karlmönnum. Hingað koma líka
einstaka sinnum samkynhneigðir
karlar til að kaupa sér brjóstahaldara, þessir sem fara í svokallað drag.
Það er líka voða gaman.“

Gott að skaffa
til þjóðfélagsins

Reuters

Guðrún er komin yfir áttrætt og
því er sannarlega aðdáunarvert að
hún skuli vera með verslunarrekstur.
„Það heldur mér gangandi að
standa í þessum rekstri og mér líður
vel með að skaffa til þjóðfélagsins.
Ég borga háar upphæðir í virðisaukaskatt og annan skatt og ég
skaffa nokkrum manneskjum vinnu.
En ég er vissulega heppin að halda
heilsu til að geta staðið í þessu. Þetta
er gaman á meðan maður hefur gott
fólk með sér. Ég stend ekki vaktina
hér innan við borðið lengur, ég er
með þrjár konur í vinnu hjá mér sem
sjá um það og svo er ég með einn
endurskoðanda. Ég á líka þrjá syni
sem ég get leitað til í sambandi við
fjármálin. “

Fyrirferð Óþekkir krakkar eru ekki endilega með ADHD.

Óþekk börn eða ofvirk?
Þegar barn sýnir af sér erfiða hegðun
í skólanum, truflar í kennslustundum, talar mikið og ergir alla í
kringum sig, þá er ekki óeðlilegt að
foreldrar og kennarar velti fyrir sér
hvort barnið sé með athyglisbrest og
ofvirkni (ADHD), eða hagi sér einfaldlega bara illa.
Sérfræðingar hafa nú komist að
því að mikill munur sé á slæmri hegðun (eða því sem við köllum stundum
almenna óþægð) og ofvirkni og athyglisbresti (ADHD).
Frá þessu er sagt á heilsuvef BBC.

Þar kemur fram að slæm hegðun
eða einföld óþekkt sé oft fyrirfram
skipulögð, á meðan börnum með
ADHD sé ekki sjálfrátt og kemur þar
til ákveðin heilastarfsemi.
Börn með ADHD geti ekki haft
stjórn á hegðun sinni eða tilfinningum, þau læri ekki af mistökum
sínum, þau eigi erfitt með að skipuleggja fyrirfram og skammtímaminnið eigi það til að bregðast þeim.
Þess vegna sé áríðandi að greina
börn með ADHD og leita úrræða.

Umhverfið
Geymsluþol
Matvæli skulu merkt með „best
fyrir“ dagsetningu. Kælivörur sem
hafa 5 daga geymsluþol eða
skemmra á að merkja með „síðasti
neysludagur“. Kælivörur sem hafa
3ja mánaða geymsluþol eða
skemmra á að merkja með pökkunardegi auk þess að merkja með
„best fyrir“. Undantekningar frá
geymsluþolsmerkingu eru t.d. ferskir ávextir og grænmeti, sykur og salt.

Ábyrgðaraðili
Heiti og heimilisfang (a.m.k. borg
eða bær) ábyrgðaraðila skal gefið
upp á umbúðum. Fyrst og fremst ber
framleiðandi ábyrgð á sinni vöru,
hann ber ábyrgð á því að fyllsta öryggis sé gætt við framleiðslu og að
umbúðamerkingar séu réttar. Þetta
leysir hins vegar dreifingar- og söluaðila ekki undan allri ábyrgð, því
ekki má bjóða til sölu aðrar vörur en
þær sem uppfylla reglur um merkingar og innihald matvæla.
Þó að matvæli séu seld án umbúða eða þeim pakkað á sölustað á
kaupandi engu að síður rétt á upplýsingum um flest þau atriði sem
annars myndu koma fram á umbúðunum. Söluaðili á að hafa þær upplýsingar tiltækar og geta veitt þær
sé þess óskað.
Sesselja María Sveinsdóttir, matvælafræðingur hjá Matvælastofnun.

Nánari upplýsingar á mast.is

Grænt Reykjavíkurkort gerir vistvæna kosti sýnilegri
Grænt Reykjavíkurkort er komið út í
prentútgáfu. Tilgangur grænna korta
víða um heim er að gera vistvæna kosti
á sviði viðskipta, menningar og ferðaþjónustu sýnilegri og aðgengilegri.
Græn kort hafa nú verið þróuð í yfir
600 sveitarfélögum, borgum og hverfum í 55 löndum. Ísland er fyrsta landið
sem flokkar allt landið eftir Green Mapkerfinu.
Prentútgáfa Græna Reykjavíkurkortsins er sú fyrsta sinnar tegundar hér á
landi og byggist á vefútgáfu Græna Ís-

landskortsins á vefnum Náttúran.is en
hún tekur fyrir allt Ísland með yfir
3.000 skráningum í 100 flokkum. Kortið er samvinnuverkefni vefjarins Náttúran.is, fjölþjóðlega verkefnisins Green
Map® System, Reykjavíkurborgar og
Háskóla Íslands. Það er hannað af Guðrúnu A. Tryggvadóttur og Signýju Kolbeinsdóttur.
Green Map er lifandi kerfi og lagar
sig að þeirri þróun sem á sér stað í
þjóðfélaginu. Það er von útgefanda að
græn kort verði með öllu ónauðsynleg

innan fárra ára enda verði græn hugsun
þá orðin sjálfsögð, ekki undantekning,
eins og nú er. En þangað til er öllum
frjálst að fá skráningu á Grænt Reykjavíkurkort og Grænt Íslandskort svo
framarlega sem starfsemi viðkomandi
uppfylli þau skilyrði og viðmið sem sett
eru af Green Map-kerfinu.
Hægt er að nálgast kortið ókeypis hjá
Höfuðborgarstofu eða panta það á
vefnum Náttúran.is gegn greiðslu
kostnaðar við pökkun og heimsendinguna.

