
Sigrún Ella Meldal leikskólakennari 
á Pálmholti skoraði á Guðbjörgu 
Úlfarsdóttur leikskólakennara á 
Kiðagili að koma með uppskrift í 
Krónikuna.
Guðbjörg ákvað að verða við 
þessari áskorun og birtir hér 
uppskrift að yndislegum gulróta- og 
appelsínumúffum. Hún lætur ekki 
þar við sitja og skorar á Svanhvíti Elvu 
Einarsdóttur hjá Hæfingarstöðinni í 
Skógarlundi að koma með uppskrift 
í næsta blað.

Gulróta- oG aPPElSínuMÚffur

HRÁEFNI:
140 g hveiti
85 g ljós púðursykur
100 g hakkaðar gulrætur
100 g haframjöl
1/2 tsk kanill
200 ml súrmjólk eða mjólk
1 msk sítrónusafi
3 msk brætt smjör
2 tsk lyftiduft
1/2 tsk matarsódi
50 g ristaðar heslihnetur
100 g þurrkaðar aprikósur, 
smátt saxaðar
1 msk birkifræ
börkur af tveimur appelsínum
safi úr einni appelsínu
örlítið salt

AÐFERÐ:
Hrærið allt vel saman og setjið í 
form.
Hitið ofninn í 200°C og bakið í 
25–30 mínútur.

OFAN Á MÚFFUR:
2 msk púðursykur
1 msk brætt smjör
50 g haframjöl
 
Hrært saman og sett ofan á 
múffurnar þegar 5 mínútur eru 
eftir af bökunartímanum..
 
Þegar kakan er bökuð er hún 
látin kólna. Síðan er sítrónusaft 
eftir smekk dreift yfir og látið 
bíða í nokkrar mínútur áður en 
rjómaostakreminu er smurt á.

Sumarið er tíminn - orlofsmál
Hér koma gagnlegar upplýsingar um sumarorlofið:
- Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl ár hvert.
- Sumarorlofstími er frá 15. maí til 30. september ár hvert.
- Yfirmaður ákveður hvenær orlof skuli tekið í samráði við starfsmann en 
skylt er að verða við óskum starfsmanns ef því verður við komið.
- Ef ekki er tekið orlof á sumarorlofstíma að ósk yfirmanns þá á starfsmaður 
rétt á 33% lengingu á þeim hluta sem veittur er utan sumarorlofstímabils.
- Landsbankinn mun greiða út orlof vegna yfirvinnu þann 11. maí og 
verður það lagt inn á launareikninga. Hafi launareikningur breyst síðasta 
árið er launþegum bent á að koma þeim upplýsingum til Landsbankans 
svo orlofsgreiðslur skili sér á réttan reikning.
- Á starfsmannavefnum  http://eg.akureyri.is getur starfsfólk fundið yfirlit 
yfir stöðu orlofs eins og það er skráð í SAP mannauðskerfið. Staða orlofs 
á vefnum er samkvæmt skráningu á síðasta launaseðli. Upplýsingar um 
innskráningu og notkun á starfsmannavefnum gefur starfsmannaþjónusta 
Akureyrarbæjar í síma 460 1060.
- ATH! Fyrstu vikuna í maí er unnið að uppfærslu á orlofsstöðu og þess 
vegna sýnir vefurinn ekki rétta stöðu fyrr en að því loknu.
 
Sumarstarfsfólk – skil á gögnum
Fljótlega kemur sumarstarfsfólkið okkar til starfa og þarf það í samráði við 
yfirmann sinn að skila ýmsum gögnum og upplýsingum til starfsmanna-
þjónustunnar.
- Skila þarf skattkorti eigi síðar en 10 dögum fyrir útborgun.
- Skila þarf prófskírteinum vegna fagnáms.
- Skila þarf staðfestingum um viðbótarnám sem metið er skv. kjarasamningi 
starfsmanns, þ.m.t. skírteini vegna stúdentsprófs.
- Skila þarf starfsvottorðum vegna símenntunarálags, staðfestingu fyrri 
vinnuveitanda á starfstíma í fagi eða staðfestingu á starfstíma hjá öðrum 
sveitarfélögum, ríki og á almennum markaði eftir því sem við á.
- Ef starfsmenn hyggjast greiða í séreignarsjóð þarf að skila samningi um 
það hvort sem viðkomandi hefur verið í starfi hjá Akureyrarbæ áður eða 
ekki.
 
Nánari upplýsingar er að finna í starfsmannahandbók á heimasíðu 
bæjarins -  www.akureyri.is/starfsmannahandbok 
 

Útgefandi: Akureyrarbær
Ritstjóri: Þorsteinn G. Jónsson 

Ritnefnd: Friðný Sigurðardóttir, Dóróthea Jónsdóttir, Þorsteinn G. Jónsson, 
Samúel Jóhannsson og Sara Hlín Jónsdóttir

Netfang: kronikan@akureyri.is
Hönnun og umbrot: Stíll

Prentun: Ásprent

3. tbl. 7. árg.               maí 2012StarfSMannafrÉttIr  aKurEYrarBÆJar

GOTT AÐ VITA

GLEÐILEGT SUMAR!

MATARHLÉ

Verði ykkur að góðu!
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Ritstjóraskipti Innanbæjarkrónikunnar fóru að mestu friðsamlega fram, Ragnar afhendir 
lyklaborðið til Þorsteins.



Síðasta myndagáta var ef til vill í 
erfiðari kantinum en þá var spurt 
um við hvaða brú fólkið stæði. Rétt 
svar var gamla brúin á Glerá. Örfáir 
einstaklingar vissu svarið og meðal 
þeirra er Brynja Björk Pálsdóttir 
sem vinnur í íbúaskrá Akureyrar-
bæjar. Hún fær að launum sundkort 
í Sundlaug Akureyrar. Til hamingju 
með þetta, Brynja!

GAMLA MYNDIN HVAÐ ERTU AÐ GERA?150 áRA AfMæLI AkUREYRAR
Ég sé akureyri
Eins og minnst var á í síðasta blaði þá eru á dagskrá hjá N4 þættir um Akureyri. 
Þeir eru sýndir síðasta þriðjudag í hverjum mánuði kl. 18:30. Sýningar hófust í 
febrúar sem þýðir að nú eru þrír þættir búnir. Akureyringar á öllum aldri segja 
með léttleikandi hætti frá málefni hvers þáttar, fjallað er m.a. um daglegt líf, 
menntun, heilbrigðisþjónustu og íþróttir. Þættirnir eru skreyttir með skemmti-
legum myndum úr sögu Akureyrar, m.a. frá Minjasafninu á Akureyri. Heiti 
þátt anna, Ég sé Akureyri, er sótt í titil lagsins sem Bjarni Hafþór Helgason hefur 
samið og gefur út í tilefni 150 ára afmælis bæjarins:
 
Ég sé Akureyri

Það koma allir eins í heiminn
og enda á sínum stað,
ég horfi héðan út í geiminn,
hugsandi um það.
 
Áin okkar áfram streymir
út í tímans mikla haf,
hún sorg mína og gleði geymir
og góðra vina skraf.
 
Nýfæddur drengur opnar sín augu í fyrsta sinn
og eldri bróður við vöggu sína sér.
Saman þeir munu leiðast um hlykkjóttan lífsveginn,
lukkan þeim fylgi, svo fer, svo fer sem fer.
 
Ég sé Akureyri
og sólin hátt á himni,
meiri og máttugri,
mér lýsir nýja leið.
Ég sé Akureyri
í ljóma liðins tíma,
heyri ég raddir hljóma,
- heyri þær hljóma.
Hver á sitt æviskeið.
 
Við fórum stundum yfir strikið,
en stóðum saman gegnumsneitt
og verðum alltaf, fyrir vikið,
vinir út í eitt.
 
Við árbakkann er okkar saga,
umliðin og ný í senn.
Við áttum marga dýrðardaga
og dagar koma enn.
 
Nýfæddur drengur opnar sín augu í fyrsta sinn
og eldri bróður við vöggu sína sér.
Saman þeir munu leiðast um hlykkjóttan lífsveginn,
lukkan þeim fylgi, svo fer, svo fer sem fer.

Ragnar Hólm Ragnarsson hefur starfað við upplýsinga- og kynningarmál 
Akureyrarbæjar síðustu árin og verið ritstjóri Innanbæjarkrónikunnar 
frá fyrsta degi í mars 2006 en hefur nú tekið sér hlé frá því verkefni. 
Hann er fæddur og uppalinn á Suðurbrekkunni á Akureyri en var síðan 
við nám og störf syðra allt of lengi. Þar lauk hann BA námi í félagsfræði 
og heimspeki og starfaði síðan hjá Íslenska útvarpsfélaginu (Stöð 2 og 
Bylgjunni) í röskan áratug.
 
í hverju er starfið fólgið?  Starfið er mjög fjölbreytt. Ég vinn að því alla 
daga að huga að heiðri Akureyrarbæjar, er vefstjóri heimasíðna bæjarins, 
sé ásamt öðrum um viðhald þeirra, vinn að almannatengslum, skrifa 
fréttatilkynningar, boða til blaðamannafunda, sé um auglýsingaher-
ferðir, sé um útgáfu ársskýrslu og annarra rita, útlitsmál og fleira. Þetta 
er svona það helsta sem ég sinni í góðri samvinnu við frábært starfsfólk 
Akureyrarstofu.

Hvað er skemmtilegast við starfið? Fólkið og fjölbreytnin og það 
hvursu  góða vöru ég er að kynna.

fjölskylduhagir? Ég bý með dóttur minni Aðalheiði Önnu, fjögurra 
ára, sem er yndisleg manneskja.

Áhugamál? Barnauppeldi, fluguveiðar, myndlist, ritlist og tónlist.

leyndir hæfileikar? Engir. Ég er opinber snillingur í öllu sem ég tek 
mér fyrir hendur.

Hvaða bók lastu síðast? Hjarta mannsins eftir Jón Kalman. Mér fannst 
það vera besta bókin í þríleiknum en hins vegar finnst mér Sumarljós og 
svo kemur nóttin og bækurnar þar á undan vera miklu betri.

uppáhaldsmatur? Humar með hvítlauk, steinselju og raspi að hætti 
Sigga Hall.

Áttu þér draum? Ég trúi á gæsku og vona að sjálfur geti ég einhvern 
tímann orðið aðeins skárri maður.

finnst þér Innanbæjarkrónikan skemmtileg og fróðleg? Já, hún 
hefur  batnað mikið upp á síðkastið. 

Þessar ungu blómarósir eru prúðbúnar við Samkomuhúsið, en vegna 
hvers? Rétt svar tryggir næsta vinningshafa ávaxtakörfu frá Lostæti og 
sundkort í Sundlaug Akureyar. Lesendur Krónikunnar eru sem fyrr beðnir 
að senda svörin á netfangið kronikan@akureyri.is.

Ég sé Akureyri
og sólin hátt á himni, 
meiri og máttugri,
mér lýsir nýja leið.
Ég sé Akureyri
í ljóma liðins tíma,
heyri ég raddir hljóma,
- heyri þær hljóma.
Hver á sitt æviskeið.
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