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„Börn hætta ekki bara 
að vera flogaveik“ 31. ágúst 2017 

26. tölublað, 7. árgangur 

Leikkonan María Pálsdóttir er flutt heim aftur og er ákveðin í að koma upp setri um 
sögu berkla á æskuslóðunum á Kristnesi. Í einlægu viðtali fjallar María um setrið 
sem er henni mikið hjartans mál, fjölskylduna, leiklistina, dragið og þá lífsreynslu 
þegar hún tæmdi batteríin svo líkaminn sagði stopp.

Lærði að 
beisla orkuna

Mynd: guðrún Þórs

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Húkkaðu í Happafeng á næsta sölustað.

ÞÚ GETURUNNIÐSJÖSINNUM!

Nethyl 2, Sími: 587 0600, 
www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

Góðar 
sængur 
sem má 
þvo við 
95° hita

Teygjulök, í öllum stærðum á góðu verði. 
100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Dýnuhlífar, 
rakaheldnar, þola þvott við 95°

Rúmfatnaður, vandaður, 
100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Handklæði, 
gæðavara, 500 gsm. 100% cotton.

Frábærar vörur fyrir hótel, og bændagistingu   
og sjúkrastofnanir

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: elias@egheild.is • www.egheild.is
HEILD EHF

Opið frá 
kl. 13 til 18 
virka daga. 

Vinsamlegast 
sendið net-
skilaboð.

50% 
afsláttur af

handklæðum 
og sloppum

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar“ (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

Frí ástandsskoðun á rafgeymum

Öflugir TUDOR 
High Tech rafgeymar
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Ásgeir gegn 
albaníu

Ég er mjög ánægður með að 
vera í hópnum,“ segir Ásgeir 
Sigurgeirsson, leikmaður KA, 

sem er í landsliðshópi U21 sem mætir 
Albaníu þann 4. september á Vík-
ingsvellinum. Á vef KA kemur fram að 
um fyrsta leik Íslands í undankeppni 
fyrir Evrópumót landsliða sé að ræða 
en lokakeppnin fer fram á Ítalíu 
sumarið 2019. Ásgeir hefur leikið 17 
leiki fyrir KA í sumar og skorað fimm 
mörk. Hann hefur leikið 16 landsleiki 
fyrir yngri landsliðin. iáh

Þau sköruðu 
fram úr
akureyrarbær afhenti viður-

kenningu fræðsluráðs í síð-
ustu viku. Alls fengu 11 nem-

endur grunnskóla viðurkenningar og 
sex starfsmenn leik- og grunnskóla.

Á ári hverju falla um 40 manns 
fyrir eigin hendi. Milli 500 til 
600 manns til viðbótar gera 

til þess tilraun. Geðhjálp og Rauði 
krossinn hófu átakið  Útmeða  fyr-
ir tveimur árum. Átakið beindist 
að sjálfsskaða og sjálfsvígum ungra 
karlmanna en sjálfsvíg eru algengasta 
dánarorsök karlmanna á aldrinum 18 
til 25 ára. Ljóst er að það vantar meiri 
peninga í forvarnir, líkt og umferðar-
forvarnir sem bjargað hafa mannslíf-
um. Geðhjálp og Rauði krossinn eiga 
þakkir skildar fyrir sitt framtak. Öll 
umræða er af hinu góða. Fólk verður 
að geta talað um sína vanlíðan og vita 
hvert hægt er að leita.

Pieta sjálfsvígs- 
forvarnarsamtök
Pieta  sjálfsvígsforvarnarsamtökin 
voru stofnuð fyrir 11 árum á Írlandi. 
Í Reykjavík var haldin Pieta-ganga 
vorið 2016 en hér á Akureyri var 
farin fyrsta gangan í vor. Grófin geð-
verndarmiðstöð tók þátt í undirbún-
ingi ásamt aðstandendum og fleira 
góðu fólki. Stemmingin var falleg og 
góð og þakkarvert að geta minnst 
ástvina á táknrænan hátt um leið og 
vakin er athygli á sjálfsvígsforvarnar-
samtökunum. Um 100 manns gengu 
gegn sjálfsvígum og inn í morgun-
inn en yfirskrift göngunnar var „Úr 
myrkrinu í ljósið“. Gengið var á fleiri 
stöðum á landsbyggðinni en minni 
sveitarfélög og þöggunin þar vill 
gjarnan gleymast í umræðunni.

Sjálfsvígstilfellum fækkaði
Pieta Ísland samanstendur af fulltrú-
um frá Hugarafli, Lifa - landssam-
tökum aðstandenda eftir sjálfsvíg og 
fleiri aðilum. Samtökin hafa í hyggju 
að stofna Pieta-hús til mæta þeirri 
miklu þörf í samfélaginu fyrir úrræði 
fyrir fólk í sjálfsvígshættu og með 
sjálfsskaða. Í  Pieta  House  á Írlandi 
vinnur fagfólk sem fengið hefur sér-

staka þjálfun í meðhöndlun fólks í 
sjálfsvígshættu. Aðferðin hefur gefið 
góðan árangur. Árlega leita þúsundir 
Íra sér hjálpar hjá  Pieta  House, sem 
eru víðs vegar um landið. Sjálfs-
vígstilfellum hefur fækkað töluvert í 
kjölfarið.

Sjálfsvígshugsanir mínar
Ég held að við getum unnið bet-

ur með tilfinningar og sjálfsmynd í 
gegnum lífsleikni í skólum. Um mik-
ilvægi þess að byrgja ekki vanlíðan 
inni og að hægt sé að tala án dóm-
hörku. Með því að hjálpa börnum og 
ungmennum að takast á við erfiðleika 
og vinna með virðingu að leiðarljósi 
getum við komist hjá alvarlegum af-
leiðingum. Það felast einnig forvarn-
ir í því að fá fagfólk í skólana til að 
vinna með sjálfsmyndina.
Frá tólf ára aldri herjuðu sjálfsvígs-
hugsanir á mig daglega. Ég er þakklát-
ur fyrir að hafa lifað af. Mínar sjálfs-
vígshugsanir voru vegna geðraskana; 
kvíða, félagsfælni og þunglyndis sem 
svo mörg börn glíma við. Þessi börn 
þurfa hjálp strax. Fyrir mig var mik-
il uppgötvun að sjá að geðraskanir 
höfðu stjórnað mínum vanmætti og 
að það var von í vonleysinu. Frá 2005 
hef ég nýtt mér hjálp og öðlast líf í 
stað þess að vera með sjálfsvígshugs-
anir allflesta daga, nota vímuefni eða 
einangrast félagslega.

Hvert mannslíf skiptir máli
Alþjóðlegi sjálfsvígsforvarnardagur-
inn er 10. september. Hvert manns-
líf skiptir máli. Það er mikilvægt að 
stjórnvöld og samfélagið standi betur 
saman að bættum forvörnum fyrir 
lífið!

Höfundur er Eymundur L. Eymunds-
son, félagsliði, ráðgjafi og stjórnar-

meðlimur í Grófinni geðverndarmið-
stöð á Akureyri

alþjóðlegi sjálfsvígsfor-
varnardagurinn nálgast

Gleðilegt nýtt starfsár

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

 Sala veislukorta
     er hafin

Veislukort fyrir alla! 
Þú velur þér fjóra viðburði sem MAk framleiðir með 30% afslætti 

af miðaverði. Þannig tryggir þú þér öruggt sæti í vetur.

Sölu veislukorta lýkur 30. september

Nánari upplýsingar og kortasala á mak.is, í síma 450-1000 
og í miðasölunni í Hofi, sem er opin frá 12-18.
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Kristinn Sigmundsson bassi og 
Daníel Þorsteinsson píanóleikari

Söngljóð &
aríur 

FÖRUSVEINAR
 KONUNGAR&

Söngljóð &
aríur



RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófiRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ERMES hægindasófi GRACE hægindastóll
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Karlar sem 
drepa konur
fréttir eru vanalega ekkert gamanmál en upp á síðkastið hafa 

þær verið sérstaklega hræðilegar. Mörgum brá í brún þegar ná-
kvæmar lýsingar á áverkum Birnu Brjánsdóttur voru útlistaðar 

í fjölmiðlum þegar Birnumálið, stærsta sakamál 
landsins frá Guðmundar- og Geirfinnsmálinu, var 
tekið til aðalmeðferðar í síðustu viku.

Á sama tíma og landsmenn rifust um hvort 
fjölmiðlar hefðu gengið of langt í lýsingum sín-
um á ofbeldinu gegn Birnu bárust fréttir frá Dan-
mörku. Kim  Wall, þrítug sænsk blaðakona, sem 
hafði ætlað sér að fjalla um kafbát danska millj-
ónamæringsins og vísindamannsins Peters Mad-
sen, virtist hafa horfið sporlaust eftir að hafa farið 
um borð. Ekkert spurðist til Wall fyrr en aflimað-
ur líkami hennar fannst á hafi úti. Málið er óhugnanlegra en nokkur 
norrænn metsölusakamálahöfundur hefði getað spunnið upp.

Þá eru ónefndar fréttir af uppreist æru manna sem níðast á ungum 
stúlkum. Fyrst „lögfræðingurinn“ Robert Downey og svo sá sem braut 
ítrekað gróflega á stjúpdóttur sinni um árabil. Óskiljanleg mál þar sem 
enginn virðist vilja axla ábyrgð.

Ég veit ekki með ykkur en ég er komin með upp í kok af fréttum 
sem eiga það sameiginlegt að fjalla um karla sem beita konur viðbjóðs-
legu ofbeldi. Lausnin felst ekki í því að fjölmiðlar velji og hafni hvað 
lesendur/neytendur fá að vita, það er ekki þeirra hlutverk. Þótt það sé 
hræðilegt að heyra og lesa um viðlíka verknaði verðum við að horfast í 
augu við raunveruleikann. Notum frekar orkuna sem fer í að rífast um 
fréttaflutning á viðbjóðnum til að reyna að uppræta ofbeldið. Eitthvað 
verður að gerast. Það þýðir ekki að stinga bara höfðinu í sandinn.
 Indíana Ása Hreinsdóttir

Leiðari
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Mæðgin gunnlaugur Vilberg var að byrja í fyrsta bekk. Hann er 
flogaveikur og þarf á lyfinu að halda til að halda flogunum niðri.
Mynd úr einkasafni.

„Börn hætta ekki bara 
að vera flogaveik“

Móðir  langveiks, fatlaðs 
drengs á Akureyri er ósátt 
við að lyfið  Orfiril  í  mixt-

úruformi  sé ófáanlegt á landinu en 
samkvæmt upplýsingum frá apótek-
um er lyfið væntanlegt um miðjan 
september. Gunnlaugur Vilberg er sex 
ára flogaveikur drengur sem þarf að 
taka Orfiril í formi mixtúru kvölds og 
morgna til að halda flogum niðri. „Það 
eru til töflur en hann getur ekki tekið 
inn töflur. Við höfum reynt þær áður 
og fengum þá aðstoð á barnadeild 
Sjúkrahússins á Akureyri án árangurs. 
Við fórum meira að segja í gegnum 
tímabil þar sem við neyddum ofan 
í hann töflurnar. Það var skelfilegt,“ 
segir Katrín Björg Lilaa Sólrúnardótt-
ir, móðir Gunnlaugs.

fráhvörf og krampar
Katrín Björg leitaði til hópa á netinu 
fyrir foreldra flogaveikra barna. „Þar 
komst ég að því að þetta er alls ekk-
ert einsdæmi. Það eru fleiri að lenda í 
þessu sem er algjörlega forkastanlegt. 
Það verður að vera til lager af svona 
lyfjum og með Orfiril ætti það að vera 
hægt þar sem endingartíminn á þeim 
er langur,“ segir Katrín Björg sem fékk 
tvær flöskur af mixtúrunni frá foreldr-
um annars barns. „Það barn er eldra 
og getur tekið inn töflurnar. Ef ég hefði 
ekki fengið þessar tvær flöskur veit ég 
ekki hvað hefði gerst. Líklega hefði 
hann farið í rosaleg fráhvörf og beint 
í krampa. Börn mega ekki hætta allt í 
einu að taka inn taugalyf. Hann var á 
þremur lyfjum á tímabili og þegar við 
þurftum að venja hann af einu þeirra 
tók það tíu vikur. Orfiril hefur haldið 
flogunum niðri síðustu þrjú árin, fyr-

ir utan eitt stórt flog sem hann fékk 
í fyrra en eftir það var skammturinn 
stækkaður.“

Stopp hjá birgjum
Flöskurnar tvær sem Katrín Björg 
fékk duga í rúman mánuð. Eftir það 
veit hún ekki hvað tekur við ef lyfið 
verður enn ekki komið í sölu. „Önnur 
mamma bauðst til að láta okkur fá úr 
sinni flösku en ég vil ekki að koma öðr-
um í vandræði. Ég er búin að hringja 
í hvert einasta apótek á landinu og 
þetta er bara stopp hjá birgjum, hvað 
sem það þýðir,“ segir hún en bætir við 
að Akureyrarapótek hafi reynst henni 
afar vel í gegnum árin. „Börn hætta 
ekki bara að vera flogaveik. Þetta á að 
vera eitt besta heilbrigðiskerfi í heimi. 
Maður verður bara reiður.“

iáh

Flogaveikilyfið orfiril í mixtúruformi er ófáanlegt á 
landinu. Foreldrar sex ára flogaveiks drengs á 
Akureyri urðu að fá lyfið frá foreldrum annars barns.„Ef ég hefði 

ekki fengið 
þessar tvær flöskur 
veit ég ekki hvað 
hefði gerst“Við stækkum og styrkjum hópinn okkar

Verkefnastjóri í Viðskiptaþjónustu PwC á Akureyri
Ertu öflugur og drífandi einstaklingur með haldbæra þekkingu á bókhaldi,
launavinnslu og uppgjörum?
Við auglýsum eftir starfsmanni til að leiða áframhaldandi uppbyggingu
Viðskiptaþjónustu PwC á Akureyri í samvinnu við forstöðumann.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun og / eða umtalsverð reynsla af bókhaldi og launavinnslu, uppgjörum,

skattframtalsgerð eða sambærilegum verkefnum.
• Reynsla af notkun DK viðskiptahugbúnaðar er kostur.
• Samviskusemi, nákvæmni í vinnubrögðum og áhugi á framþróun.
• Jákvæðni, frumkvæði og samskiptahæfni.
PwC leggur mikið upp úr faglegum vinnubrögðum og gerir miklar kröfur til
starfsfólks síns í þeim efnum.

Umsóknir
Umsóknarfrestur er til 10. september 2017.
Vinsamlegast sækið um á vef PwC, https://pwc.rada.is/is og látið ferilskrá sem
inniheldur upplýsingar um menntun og fyrri störf fylgja umsókninni.
Frekari upplýsingar veitir Vilhjálmur Kári Haraldsson, mannauðsstjóri PwC með
tölvupósti á netfangið vilhjalmur.k.haraldsson@is.pwc.com.
Öllum umsóknum verður svarað og verða þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

PwC er eitt af stærstu endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækjum heims. PwC á
Íslandi hefur á að skipa reynslumiklum sérfræðingum í endurskoðun,
viðskiptaþjónustu, fyrirtækjaráðgjöf, skatta- og lögfræðiráðgjöf og innri
endurskoðun og kappkostar að veita framúrskarandi þjónustu á þeim sviðum.

Að starfa hjá PwC þýðir að starfa sem hluti af liðsheild með
reynslumiklum sérfræðingum í krefjandi og spennandi
umhverfi íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs. Sú reynsla og
þekking sem starfsfólk PwC ávinnur sér í störfum sínum getur
gert viðkomandi að verðmætum einstaklingi í atvinnulífinu.
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nýtt SKiP 
og ný Lyfta
Skipið Kaldbakur EA1 fékk form-

lega nafn á laugardaginn þegar 
Kolbrún Ingólfsdóttir, einn 

eigenda Samherja, gaf því nafn með 
venjubundnum hætti. Við þessa há-
tíðlegu athöfn var þess einnig minnst 
að 70 ár eru frá því að Kaldbakur EA1, 
fyrsta skip Útgerðarfélags Akureyrar, 
kom til landsins. Í tilefni dagsins færði 
Samherjasjóðurinn Vinum Hlíðar-
fjalls skíðalyftu að gjöf. Lengd nýju 
lyftunnar er um 1.100 metrar, fallhæð-
in 340 metrar og mun hún flytja 1.300 
skíðamenn á klukkustund undir brún 
Hlíðarfjalls. Stefnt er að því að lyft-
an verði tilbúin til notkunar veturinn 
2018–2019.

iáh
fLutti ÁvarP Forstjóri Samherja, Þorsteinn Már baldvinsson, var einn þeirra sem 
fluttu ávarp þegar skipinu var gefið nafn.

næststerkastur 
Norðlendingurinn Sigfús Þorgeir 
Fossdal tók annað sætið í keppninni 
Austfjarðatröllinu sem fram fór á 
dögunum.
Mynd: Margrét Inga guðmundsdóttir 

Landsliðskonur
Þór/KA á tvo fulltrúa í landsliðinu sem mætir Færeyjum í undankeppni fyrir 
HM í Frakklandi 2019. Freyr Alexandersson landsliðsþjálfari hefur tilkynnt 
að þær Anna Rakel Pétursdóttir og Sara María Jesson séu í hópnum.
 Mynd: thorsport.is

HÁtíðLeg atHöfn á meðal gesta voru Matthías rögnvaldsson, forseti bæjarstjórnar akureyrar, og Kristján Þór Júlíusson, 
mennta- og menningarmálaráðherra.
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fullt nafn, aldur og starfs-
titill? „Stephany Mayor, 25 ára, 
atvinnumaður í fótbolta.“

Stjörnumerki? „Vog.“

nám? „Útskrifuð 
úr UDLAP (La Universi-
dad de las Américas Puebla) með 
fjármálafræði sem aðalfag.“

fjölskylduhagir: „Mamma Sand-
ra, pabbi Carlos og systurnar Brenda, 
Karla og Karen.“

fædd og uppalin? „Mexíkó-
borg.“

Hvað er best við akureyri? 
„Fólkið.

Hvað er verst við akureyri? 
„Ekkert.“

Mottó? „Gerðu það sem þú elskar.“

Hvers saknarðu mest frá 
heimalandinu? „Matarins, tacos!“

Hvað hræðir þig? „Rottur.“

Hæfileikar? „Að halda boltanum. 
Ég er líka mjög góð í stærðfræði.“

Hvað myndirðu gera ef þú 
værir einræðisherra í einn 
dag? „Enda hungursneyð í heim-
inum.“

fyrirmynd? „Mamma mín.“

uppáhaldshljómsveit? „La ar-
rolladora.“

Besti knattspyrnumaður 
allra tíma? „Leonel Messi.“

fallegasti staður í heimi? 
„Mexíkó.

uppáhaldskvikmynd? 
„The Notebook.“ 

uppáhaldsstjórnmálamaður? 
„Enginn í augnablikinu.“

uppáhaldsmatur? „Carn-
itas Tacos.“

uppáhaldsdrykkur? 
„Mexíkóskur bjór.“

uppáhaldssjónvarpsþáttur? 
„Club de Cuervos.“

Leyndur hæfileiki? „Að 
dansa salsa.“

facebook eða twitter?       
„Facebook.“

Kisur eða hundar? „Hundar.“

yfirHeirSLan: StePHany Mayor

Stephany Mayor er markahæsti leikmaður 
toppliðs Þórs/KA. stephany er frá Mexíkó 
og saknar mest matarins heiman frá.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is



Verð aðeins

3.690.000 kr.
Tivoli DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Sjálfskiptur

Verð aðeins

3.290.000 kr.
Tivoli DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Beinskiptur

Verð aðeins

5.690.000 kr.
Rexton DLX  |  Fjórhjóladrif 
Dísel | Sjálfskiptur  |  7 manna

Verð aðeins

4.990.000 kr.
Rexton DLX  |  Fjórhjóladrif 
Dísel | Beinskiptur  |  7 manna

Verð aðeins

4.590.000 kr.
Korando DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Sjálfskiptur

Sýningarbíll á staðnum

Sýningarbíll á staðnum

Sýningarbíll á staðnum

Verð aðeins

3.990.000 kr.
Korando DLX  |  Fjórhjóladrif
Dísel  |  Beinskiptur

Bílaríki
Glerárgötu 36 
Sími: 461 3636BÍLARÍKI

Verið velkomin
í reynsluakstur
www.bilariki.is
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Skemmtileg 
akureyrarvaka
afmælishátíð Akureyrarbæj-

ar, Akureyrarvaka, fór fram 
um síðustu helgi. Að venju 

var dagskráin fjölbreytt, skemmtileg 
og fræðandi. Bæjarstjórinn aðstoð-
aði leikskólakrakka við að draga fána 

vökunnar að húni, Hryllingsvaka var 
haldin í Íþróttahöllinni, Listagilið  
iðaði af lífi og sprengjusýningar fóru 
fram í Hofi, svona svo eitthvað sé upp 
talið. Látum myndirnar tala sínu máli. 
 iáh

friðarvaKa tröppur akureyrar-
kirkju urðu enn fallegri þegar þær voru 
fylltar af friðarkertum.

víSinda-
Setur 
Fjölbreytt 
og fræðandi 
dagskrá 
vísindaseturs 
var í Hofi.

fjöLBreytt SKeMMtun Þessar gömlu dráttarvélar settu sinn lit á bæinn.

fóLKið Á BaK við tjöLdin
almar alfreðsson vöruhönnuður var 
verkefnastjóri akureyrarvöku í ár. Hér 
er hann ásamt Huldu Sif Hermanns-
dóttur, verkefnastjóra akureyrarstofu.

SÍMI 462 6200SÍMI 462 3599

Opnum
31. ágúst
endurnýjaðar verslanir

 JMJ & Joe´s
að Gránufélagsgötu 4

15% afsláttur af ÖLLUM

vörum �mmtudag, föstudag

& laugardag.

Coca Cola og Prins póló í boði fyrir 

viðskiptavini okkar.

FULL búð af nýjum vörum!

Opið Mán - fös 10 - 18 Lau. 11 - 16Opið Mán - fös 10 - 18 Lau. 11 - 16

tónLeiKar Stórtónleikar fóru 
fram í listagilinu á laugardagskvöld. 
á meðal þeirra sem stigu á svið var 
andrea gylfadóttir.

fÁni aKur-
eyrarvöKu 
bæjarstjórinn, 
björn Eiríkur 
björgvinsson, 
og krakkar af 
leikskólunum 
Iðavöllum og 
Hólmasól drógu 
fána að húni 
í listagilinu á 
föstudagsmorgn-
inum.



 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck
Árg 2017 til sölu fyrir viðskipta-
vin, Sjálfskiptur 150 hestafla, 
nánast með öllum aukahlutum.

Nú er góður tími til að panta með 
þeim aukabúnaði sem þið óskið

veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd   1 29/08/2017   15:34
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Leikkonan María Pálsdóttir er flutt heim aftur og 
er ákveðin í að koma upp setri um sögu berkla á 
æskuslóðunum á Kristnesi. Í einlægu viðtali fjallar 
María um setrið sem er henni mikið hjartans mál, 
fjölskylduna, leiklistina, dragið og þá lífsreynslu þegar 
hún tæmdi batteríin svo líkaminn sagði stopp.

Lífið er svo stutt að þegar maður 
fær brjálaða hugmynd verður 
maður að fylgja innsæinu og 

kýla á hana. Það er það sem ég er að 
gera núna. Ég gæti talað endalaust um 
þetta og ekkert gert eða þá látið kné 
fylgja kviði og látið reyna á þetta,“ 
segir leikkonan María Pálsdóttir 
sem er flutt „heim“ og er ákveðin í 
að koma upp setri um sögu berkla á 
æskuslóðunum á Kristnesi en þar var 
berklahæli starfrækt á fyrri hluta síð-
ustu aldar.

allar systurnar komnar
María ólst upp á Reykhúsum við 
Kristnes. „Maðurinn minn er frá 
Húsavík og varð strax tilkippilegur 
og smám saman tókst okkur svo að 
sannfæra börnin um að flytja norð-

ur. Eðlilega vilja börn ekki fara þaðan 
sem þeim líður vel,“ segir María sem á 
þrjár systur sem búa núna á Akureyri 
og í nágrenni með sínar fjölskyldur. 
„Nú erum við hér allar. Börnin okkar 
eru á svipuðum aldri og flæðið á milli 
er mikið. Þetta er bara æðislegt. Það er 
ekki gott að festast á sama stað og þar 
sem þessi hugmynd lét mig ekki í friði 
ákváðum við að það væri kominn tími 
til að breyta til.“

fordómar og fáfræði
Hún segir að það hafi verið notalegt 
að alast upp í litlu þorpi líkt og Krist-
nesi. „Við krakkarnir vorum að hjálpa 
til í sveitinni og vorum svo úti í leikj-
um öll kvöld þar til við vorum dreg-
in inn á eyrunum um miðnætti. Þótt 

berklar hafi nánast horfið upp úr 1950 
þegar lyfin komu til sögunnar dagaði 
ýmsa karaktera uppi á Kristnesi.  Þau 
sem tókst að sigrast á dauðanum urðu 
oft að mæta fordómum og fáfræði í 
samfélaginu og treystu sér því ekki út í 
lífið aftur af ótta við höfnun. Þessi saga 
er viðkvæm og hefur gjarnan verið 
þögguð niður því henni fylgja erfiðar 
minningar. Hún  má hins vegar ekki 
gleymast en það verður að vanda sig 
þegar hún er sögð og það ætla ég að 
gera.“

viðkvæm saga
Hún segir sum húsin á Kristnesi  í 
niðurníðslu. „Í aðalbyggingunni er 
Sjúkrahúsið á Akureyri með endur-
hæfingarstarf og öldrunardeild en 
eðlilega hefur  SAK  ekki bolmagn til 
að viðhalda öllum  starfsmannabú-
stöðunum í kring svo vel sé og sumir 
hafa óttast að þorpið sé að breytast í 
draugaþorp. Ég vil að þessum húsum 
og þessum stað sé sómi sýndur. Mig 
langar að gera þetta fallega svo stað-
urinn verði eftirsóknarverður og fólk 
geti komið og notið þess að kynn-
ast sögunni,“ segir María en henni 
hafa áskotnast ýmsar sögur frá tíma 

berklanna, bæði sorglegar og átak-
anlegar en einnig fallegar frásagnir. 
„Ég fæ endalaust sendar til mín sögur 
og myndir; alls kyns gull sem ég fæ. 
Margar sagnanna eru alveg magnaðar 
og ég er viss um að þetta gæti orðið 
að áhrifaríkum viðkomustað ef þetta 
er gert vel og réttu meðölunum er 
beitt. Það þarf að vanda til verka þegar 
svona viðkvæm saga er sögð.“

umgang af nei-um
Endurbætur svæðisins verða kostn-
aðarsamar og María er á fullu í leit 
að fjárfestum. „Ég hef fengið einn 

umgang af nei-um frá sjóðum sem ég 
sótti um í  en var svo sem undir það 
búin. Ég gefst ekkert upp þótt ég fái 
20 nei. Mörgum líst vel á og ég held 
áfram þar til ég fæ já. Ég sé þetta fyrir 
mér sem fallegan stað þar sem hægt er 
að kynnast magnaðri sögunni,  setjast 
síðan niður og fá sér kaffi og jafnvel að 
gista.“

Kafa í sálarlíf karlmanna
María útskrifaðist sem leikkona árið 
1999 og hefur síðan komið víða við á 
ferlinum. Hún lék til að mynda kerl-
inguna í Gullna hliðinu í uppsetningu 
Leikfélags Akureyrar og er ein af þeim 
sem stofnuðu leikhópana  Subfrau  og 
Pörupilta þar sem hún, ásamt leikkon-
unum Alexíu Björgu Jóhannesdóttur 
og Sólveigu Guðmundsdóttur, kaf-
ar ofan í sálarlíf karlmanna. „Ég fór 
í framhaldsnám til Finnlands þar 
sem ég lærði að leika karla.“ Að læra 
drag var ótrúlega mikilvægur skóli 
fyrir Maríu sem manneskju og sem 
leikkonu. „Ég, sem hef alltaf verið að 
flýta mér, minnka mig og drífa mig svo 
næsti komist að, lærði að taka pláss og 
tíma og upplifði hvernig það er að hafa 
leyfi til að segja og gera hvað sem er. 

„„Ég var mjög 
seinþroska 

og var ekkert far-
in að spá stráka 
í MA. Ég kunni 
samt ekkert illa við 
hann“

Lærði að 
beisla orkuna



13   31. ágúst 2017

Það er ótrúlega skemmtilegt að finna í 
sér karlinn. Sumar konur eru svo langt 
frá honum og eiga mjög erfitt með 
það en aðrar eru einfaldlega karlinn. 
Sumum finnst þetta óþægilegt en aðr-
ar finna í þessu frelsi. Í náminu hafði 
ein á orði að henni fyndist hún aftur 
orðin sex ára því hún væri ekki lengur 
föst í boxi og gæti allt og mætti,“ segir 
María sem hefur haldið dragnámskeið 
fyrir áhugasamar konur.

roðnaði og skalf
Aðspurð segist hún sjálf hafa átt auð-
velt með að finna karlinn í sér. „Ég 
held að ég sé dálítill gaur í mér. Mér 
fannst þetta aldrei óþægilegt, bara 
skemmtilegt. Þetta getur verið ótrú-
lega áhrifaríkt eins og þegar ein vin-
kona mín, sem gerði þetta svo vel, fór 
að reyna við mig í gervinu og ég fékk 
í hnén, roðnaði öll og skalf. Hún var 
svo sannfærandi. Það var makalaus 
uppgötvun,“ segir María og skellir 
upp úr og bætir við: „Þegar maður 
leikur karl er það hvorki spennandi 
né fyndið nema umfjöllunarefnið sé 
samskipti kynjanna og þá er kynlífið 
stærsti áreksturinn.  Pörupiltar hafa 
staðið fyrir kynfræðslu fyrir unglinga. 

En við unnum kynfræðsluna með 
nemum í kynjafræði í Kvennó. Pöru-
piltar eru þrír mjög ólíkir karakterar 
sem margir krakkanna geta fundið sig 
í og hlegið að en um leið og krakkarn-
ir hlæja hverfur feimnin og þeir verða 
móttækilegir fyrir fræðslunni sem er í 
sýningunni. Við erum mjög stoltar af 
þessari sýningu og viljum að hún lifi 
sem lengst.“

varð móðir 32 ára
María og eiginmaður hennar, Ólafur 
Ingimarsson bæklunarskurðlæknir, 
voru saman í bekk í Menntaskólanum 
á Akureyri. „Það gerðist samt ekkert á 
milli okkar fyrr en við vorum 25 ára. 
Ég var mjög seinþroska og var ekkert 
farin að spá stráka í MA.  Ég kunni 
samt ekkert illa við hann,“ segir hún 
brosandi en í dag eru börnin þrjú; 
níu, tíu og 15 ára. „Ég var að verða 32 
þegar elsta barnið fæddist og var svo 
tilbúin fyrir móðurhlutverkið. Hins 
vegar hafði ég ekkert verið að pæla í 
slíku fyrr en systir mín eignaðist barn. 
Þá fyrst fór ég að hugsa hvort þetta 
væri kannski eitthvað sem maður ætti 
að gera.“

Sprellar með gervityppi
Hún segir þau hjónin ólík. „Við erum 
eins og svart og hvítt en það hent-
ar okkur vel. Ég veit ekki hvort þetta 
myndi ganga ef það væru tveir eins og 
ég eða tveir eins og hann,“ segir hún 
en bætir hugsandi við: „Stundum, 
þegar hann er að skipta um  mjaðm-
arliði eða bjarga mannslífum en ég er 

með gervityppi, eitthvað að sprella, 
þá spyr ég hvað í ósköpunum ég sé að 
spá. Þá er það hann sem minnir mig 
á að við þurfum á öllum að halda; 
að hann og fleiri þurfi að geta farið í 
leikhús og hlegið! Að við erum öll jafn 
mikilvæg.“

Líkaminn tók völdin
María viðurkennir að hún þrífist vel 
þegar hún hefur í nógu að snúast en 
segist varast að ganga of nærri sjálfri 
sér. „Ég hef alltaf verið orkumikil en 
ég hef líka klárað orkuna mína. Þá var 
ég að gera svo margt og uggði ekki 
að mér, tæmdi batteríin sem lýsti sér 
þannig að ég missti máttinn, lyppað-
ist bara niður í gólf,  festist rangeygð 
og ældi öllu. Líkaminn tók völdin. Ég 
vissi ekkert hvað var að gerast og það 
urðu allir hræddir í kringum mig,“ 
segir hún en segir lækna ekki hafa 
orðið hissa þegar hún greindi frá dag-
skrá sinni. „Leiklistarbransinn er bara 
þannig að stundum er lítið að gera en 
stundum mikið og því sagði ég bara 
alltaf já og pældi ekkert í því. Ég lærði 
hins vegar mína lexíu eftir að hafa 
steinlegið í þrjár vikur. Sem betur fer 
jafnaði ég mig því ég hef heyrt af fólki 
sem gerir það ekki. Þetta minnti mig á 

að maður verður að fara vel með sig. 
Heilsan er ekki gefin og maður verður 
að vera skynsamur. Í dag finn ég þegar 
ég er að gírast upp og þarf að hvíla 
mig. Þótt það sé gaman að sjá hlutina 
gerast, klára verkefni, sýna afrakstur 
og að vita að fólk sé að skemmta sér 
þarf maður að kunna að beisla ork-
una. Ég lærði af þessu.“

Sannfærð um hælið
Þótt María hafi alltaf haldið góðum 
tengslum við Norðurland er orðið 
langt síðan hún bjó þar síðast. Þessa 
dagana er hún því á fullu að njóta, fara 
í sundlaugina og ganga á fjöll í ná-
grenninu. En er hún komin norður til 
að vera? „Ég vona það en þetta er svo-
lítið opið í annan endann. Við seldum 
ekki húsið okkar í Mosfellsbæ og við 
leigjum hérna. Þetta veltur allt saman 
svolítið á því hvernig mér gengur að 
koma Hælinu á koppinn. Ég er hins 
vegar alveg sannfærð um að ég eigi að 
gera þetta og viss um að þetta muni 
takast með aðstoð góðra manna, og 
konur eru líka menn,“ segir María og 
hvetur að lokum alla sem áhuga hafa 
til að mæta á stofnfund Hollvina Hæl-
isins sem haldinn verður á Götubarn-
um seinna í mánuðinum.  iáh

„„Þá var ég 
að gera svo 

margt og uggði 
ekki að mér, tæmdi 
batteríin sem lýsti 
sér þannig að ég 
missti máttinn, 
lyppaðist bara 
niður í gólf,  festist 
rangeygð og ældi 
öllu“

Eftir átta ár í Mosfellsbæ er fjölskyldan flutt til akureyrar. Mynd: Kristján Maack

Mynd: guðrún Þórs

Eyþing auglýsir starf verkefnisstjóra menningarmála. Starfssvæði Eyþings er allt Norðurland 
eystra. Star�ð er áhersluverkefni innan Sóknaráætlunar Norðurlands eystra og er starfstími til 
ársloka 2019. Star�ð felur í sér faglega ráðgjöf, e�ingu og þróun samstarfs í menningarmálum, 
ráðgjöf við umsækjendur um styrki í Uppbyggingarsjóð Norðurlands eystra og aðra sjóði, auk 
annarra verkefna.
 
Hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun eða sambærilegt nám,  sem nýtist í star� 
 • Góðir skipulags- og samstarfshæ�leikar
 • Þekking og reynsla af menningarstar� og menningartengdri ferðaþjónustu æskileg
 • Mjög góð íslenskukunnátta
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta
 
Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með  samskipti við fólk, er 
vanur sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði í störfum. Vinnutími getur kra�st sveigjanleika. 
Aðalstarfsstöð verður á Akureyri.  Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk. 
Umsóknir skal senda á netfangið eything@eything.is. 
Upplýsingar veitir Pétur Þór Jónasson framkvæmdastjóri Eyþings 
á netfanginu  eything@eything.is eða í síma 464 9933.

Verkefnisstjóri menningarmála - menningarfulltrúi
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Tæki til vetrarþjónustu 

Laxabulgur með lime-jógúrtsósu Fyrir 4
SóSa
n 2 dl grísk jógúrt
n rifinn börkur af 1 lime
n 1–2 tsk. fljótandi hunang
n flögusalt
Mjög gott er að gera sósuna fyrst svo það sé almennilegt lime-bragð að henni.

LaxaSaLatið 
n 3 dl bulgur
n 6 dl vatn
n 1 grænmetisteningur
Soðið saman í um 10 mínútur og haldið heitu.

n 1 mangó
n 2 avókadó
n ¾ dl kóríander
skorið niður og sett í skál

n 600 g lax, skorinn í munnbita - steiktur á pönnu í smjöri og saltað og piprað
n 3 msk. sweet chili-sósa – sett yfir í lokin á pönnunni.

öllu blandað saman við bulgurgrjónin í skál og borið fram með sósunni (ber hana 
fram í sér skál).

Kladdkaka með lime (sænsk klesst súkkulaðikaka)
n 100 g bráðið smjör
n 2 dl sykur
n 50 g dökkt súkkulaði
n 2 egg
n 1 dl hveiti
n 1 tsk. vanillusykur
n 3 vel fullar msk. gott kakó
n örlítið salt
n börkur af 1 lime
n 1 msk. af lime-safa

aðferð:
bræðið súkkulaði og sykur saman. 
Setjið allt hráefnið í skál og hrærið 
með handafli.
Deigið sett í smurt bökuform (ca 23 
cm). bakað í 200°C heitum ofni í 15–18 mín. eða þar til kantarnir eru aðeins farnir að 
losna. Kakan tekin út og látin bíða í smá stund áður en hún er borin fram. gott að 
bera fram með rjóma skreyttum með lime-berki.

SKreyting:
örlítið brætt súkkulaði sett ofan á kökuna og hún skreytt með kókosflögum og 
lime-sneið ofan á og jafnvel kringum kökuna sjálfa ef hún er sett á kökufat. Þá þarf 
að baka hana aðeins lengur og þá í lausbotna formi.

Kristín Sóley Björns-
dóttir, viðburðastýra hjá 
MAk, segir frá spennandi 
ári Menningarfélags Ak-
ureyrar um leið og hún 
deilir sínum uppáhalds-
uppskriftum með lesend-
um.

Bókmenntahátíð í Hofi

Það er mjög spennandi ár 
framundan og ég get engan 
veginn gert upp á milli,“ segir 

Kristín Sóley Björnsdóttir, viðburða-
stýra hjá Menningarfélagi Akureyr-
ar, þegar hún er beðin um að velja 
þann viðburð MAk í vetur sem hún 
er spenntust fyrir. „Það verður mikið 
um dans og ólíkar tegundir af dansi 
eins og zumba, salsa, samkvæmisdans 
og rússneskur ballett. Á glænýju ári 
verður svo nýársfögnuður en þá getur 
fólk klætt sig upp á, farið út að borða, 
á tónleika, dansað undir tónum Sin-
fóníuhljómsveitar Norðurlands.“

Bókmenntahátíð í Hofi
Kristín Sóley er einnig spennt fyrir 
bókmenntahátíð sem verður í Hofi 
í næstu viku. „Þetta er í fyrsta skipti 
sem hér er haldin slík hátíð í góðri 
samvinnu við Bókmenntahátíðina í 
Reykjavík. Við verðum með tvo við-
burði, annars vegar Höfundamót í 
hádeginu, þar sem höfundar, lesendur 
og sögupersónur eru í aðalhlutverki, 
og hins vegar Maður á mann, þar sem 
höfundar fara á trúnaðarstigið með 
Arnari Má Arngrímssyni rithöfundi 
og Hólmkeli Hreinssyni amtsbóka-
verði hins vegar,“ segir hún en um-
ræddir höfundar eru Anne-Cathrine 
Riebnitzsky og Esmeralda Santiago. 
„Vonandi mun bókmenntahátíð vekja 

athygli og ánægju gesta og verða eitt-
hvað sem er komið til að vera,“ segir 
hún og minnir einnig á lýðræðishá-

tíðina Fund fólksins þar sem gestir 
og gangandi geta komið, tekið þátt 
og sagt sínar skoðanir á málefnum 
og notið viðburðanna sem eru á há-
tíðinni.

dansa og njóta
Kristín Sóley segir alla sem þyrstir 
í menningu eiga að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi í vetur. „Við bjóðum 
upp á fjölbreytt veisluborð og gesta-
gangur í húsakynnum okkar verður 
mikill sem eykur enn úrval veiting-
anna,“ segir Kristín Sóley sem hvetur 
að lokum alla til að koma í heimsókn 
til að hlusta, sjá, dansa, njóta og taka 
þátt.

iáh

„Það verður 
mikið um 

dans og ólíkar 
tegundir af dansi 
eins og zumba, 
salsa, samkvæm-
isdans og rúss-
neskur ballett“

SPennandi Ár fraMundan Kristín Sóley mælir með alls kyns dansi og 
bókmenntahátíð. Mynd: ragnar Hólm
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glans-
myndin
Ég var alltaf með einhverjar stórar hug-
myndir um það hvernig manneskja ég 
vildi vera. Já, eða hvernig manneskja 
ég vildi að aðrir héldu að ég væri. Að 
auki miða ég mig við glansmynd-
ir annarra á samfélagsmiðlum og sit 
heima á náttfötunum og brýt mig 
niður fyrir að nenna ekki að spreyja 
ediki á allt, rækta grænmeti eða fyrir 
að vera ekki betri mamma. Á vissan 
hátt sá ég alltaf fyrir mér að ég yrði 
mamman sem tæki þéttingsfast utan 
um börnin sín og segði með áherslu-
þunga: „Þú munt breyta heiminum!“ 
En svona í alvörunni þá sat ég í sófan-
um um daginn og sagði annars hugar 
við þriggja ára son minn: „Hættu að 
fikta í typpinu og taktu bíllyklana út úr 
þér.“ Og ég stóð ekki einu sinni upp 
þegar hann hótaði að pissa á mig. Ég 
ákvað líka að leigja matjurtagarð í vor 
og setti niður alls konar drasl án þess 
að hafa hugmynd um hvað væri hvað. 
Ég fór svo um daginn til að taka upp 
allt fína grænmetið mitt, aðallega bara 
til að taka mynd af því samt, og kom 
heim með fullan poka af alls konar 
glæsilegu grænmeti. Nei, djók. Það 
voru fjögur blöð af einhverju ofvöxnu 
sniglaétnu káli, restin var illgresi. Bara 
án alls gríns, þá gerði ég mér ferð út 
á Krókeyri til að sækja ferskt græn-
meti til að „instagramma“ og fá fullt 
af „lækum“ og kom heim með ofvax-
ið illgresi. Illgresi krakkar! Kannski 
er lífið bara svona eins og illa hirtur 
matjurtagarður samt? Við förum alltaf 
inn í dæmið og vonum það besta, 
grípum handfylli og grisjum svo ill-
gresið bara rólega frá. Núna er ég samt 
farin að þekkja sjálfa mig ágætlega og 
get því sagt með þónokkurri vissu að 
það eru allar líkur á því að ég endur-
taki leikinn og borgi bænum aftur fyr-
ir að fá að tína mér illgresi, svona fyrir 
glansmyndina.

 
Alfa Dröfn sérfræðingur 

í félagsmálum barna

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

“Hafði glímt við 

kvíða og vanlíðan, leitaði 

aðstoðar og byrjaði jafn framt á 

Spirulina Blue, með því öðlaðist ég eins 

og annað líf, varð glaðari og miklu 
orkumeiri. Fór að geta skipulagt mig og 

áhugamálið mitt sem er ljósmyndun. 

Finn ekki streitu eða kvíðann 
plaga mig.” 

Hreinn Gottskálksson, 
verktaki.  

Spirulina BLUE Performance 
er heilbrigð lausn full af lífrænum 
næringar efnum sem gefur  
góða orku og einbeitingu  
allan daginn

Nýjar umbúðir
sömu gæði

“Þegar ég vann að 
doktors   ritgerðinni  minni þurfti 

ég oft að einbeita mér 12 -14 tíma, 
en með Spirulina BLUE hvarf einbeitinga

skortur síðdegis og þar með jukust af köst in 

og úthaldið. Þrátt fyrir aukna orku kom það 

ekki niður á svefni og hvíld, þvert á móti 

minni streita, betri hvíld. Síðan þá nota ég 

Lifestream Spirulina Blue daglega.” 

Snjólaug Ólafsdóttir, doktor  
í umhverfisverkfræði. 
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Spirulina BLUE Performance 

Lífrænn fjölvítamíngjafi náttúrunnar

26 vítamín og steinefni, 18 amminósýrur, GLA,  
omega, phycocayanin, zeaxanthin,vanilla.

Rannsóknir sýna að phycocyanin í Spírulína Blue 
styður getu tauga til að takast á við streituálag og 
eflir einbeitingu. Styrkir ónæmiskerfið gegn flensum 
og kvefi, gefur góða jafna orku allan daginn.

Næringarprófanir eru gerðar við uppskeru og einnig 
í neytendaumbúðum.

Orkuleysi, streita 
og kvíði?


