
Ertu að fá ges í mat og langar að bjóða 
upp á hið fullkomna lambalæri? Er vandinn 
sá að þú hefur ekki mikinn  ma og langar 
miklu frekar að skella þér á skíði heldur en 
að standa og þræla í eldhúsinu? Þá er 
þe#a uppskri$ fyrir þig!  

Galdurinn er einfaldur og felst í því að 
skella lærinu í steikarpo# og inn í ofn við 
250-260°C í 20 mínútur. Svo er bara að 
slökkva á ofninum og geyma lærið inn í 
ofninum í um 3 klukkustundir. EKKI OPNA 
ofninn e$ir að lærið fer inn heldur leyfðu 
því að jafna sig í rólegheitunum. Þannig er 
hægt að henda lærinu inn í ofninn á 
meðan skíðaútbúnaðurinn er tekinn l, slökkva á ofninum 
þegar haldið er upp í :all og voilà, fullkomið lambalæri lbúið 
fyrir kvöldmann.  

 

Áður en lærinu er stungið inn í ofninn 
er go# að krydda það aðeins og nostra 
við það. Ég er einlægur aðdáandi þess 
að snga hvítlauksgeirum í lærið, 
nudda það með ólífuolíu, blóðbergi, 

rósmarín, sal og pipar. Mæli svo með að hella um 2dl af hvít-
víni í po?nn (auðvitað skve#a fyrir kokkinn líka) og jafnvel 
smá vermúð. Einnig er ágæ# að skera lauk í báta og setja með 
í po?nn. Ég nota hvítvínssoðið svo sem sósu og helli því í po# 
ásamt niðurskornum lauk, smá vatni og örlitlu ediki. Á þessum 
 mapunk er go# að taka lærið úr po?num og ve:a í álpappír 
l að halda hitanum í því. Sem meðlæ ber ég yfirlei# fram 
steiktar kartöflur, blanda þá saman hefðbundnum kartöflum 
og sætum og vel upp úr oreganó, blóðbergi, sal, pipar og 
ólífuolíu og steiki í ofni í um hál$íma við 200°C.  

Verði ykkur að góðu og gleðilega páska. 

Alber�na skorar á Ellert Örn Erlingsson forstöðumann íþró�a-

mála að koma með uppskri� í næsta tölublað. 

Hver er konan á myndinni (fyrir miðju)?  

Vísbending: Hún er starfsmaður Akureyrarbæjar. 

Lesendur eru beðnir að senda ré# svar á kronik-

an@akureyri.is. Dregið verður úr ré#um svörum og fær við-

komandi verðlaun frá Sundlaug Akureyrar. 

Í síðustu Króniku birst mynd af Katrínu Björgu Ríkarðsdó#ur. 

Anna Lilja Björnsdó?r verkefnastjóri velferðarstefnu skilaði 

inn ré#u svari og fær að launum 10  ma sundkort. 
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Lífshlaupið 2016 

Vinnustaðakeppni Akureyrarbæjar í Lífshlaupinu 2016 fór fram í 

annað sinn nú í febrúar.  

Að þessu sinni var það Oddeyrarskóli sem kom, sá og sigraði e$ir 

harða bará#u við sigurvegara síðasta árs, leikskólann Lundarsel. Odd-

eyrarskóli var einnig í þriðja sæ á landsvísu sem er gríðarlega góður 

árangur.  

Hér eru helstu niðurstöður keppninnar: 

Sæ, Vinnustaður                    Mínútur           Þá/tökuhlu1all 

1. Oddeyrarskóli                     1166,98            98,00% 

2. Leikskólinn Lundarsel       738,52            96,00% 

3. Fjölskyldudeild                     673,44            52,00% 

Sæ, Vinnustaður                      Dagar              Þá/tökuhlu1all 

1. Oddeyrarskóli                      15,47             98,00% 

2. Leikskólinn Lundarsel        12,17            96,00% 

3. Heilsuleikskólinn Krógaból  10,19            88,00% 

Alber:na Friðbjörg 
atvinnumálafulltrúi 

1 tbl. 11. árg. Starfsmannafré?r Akureyrarbæjar                   Mars 2015 



 

 

Katrín María Hjartardó?r sýnir á 
sér Hina hliðina í páskaútgáfu 
Krónikunnar. Katrín er fagstjóri 
sérdeildar fyrir einhverf börn í 
Síðuskóla og deilir tlinum með 
samstarfskonu sinni, Sigurlaugu 
Ástu. Hún sinnir aðallega kennslu 
einhverfra nemenda við skólann 
og er grunnskólakennari að 
mennt en hefur einnig bæ# við 
sig áföngum í sérkennslu. Katrín 
hefur unnið í Síðuskóla frá því 
hausð 2006.  
 
Hvað er skemm,legast við starfið þi/?  
Að starfa með börnum er einstaklega gefandi og skemm-
legt þó svo það ge einnig verið mjög kre:andi og o$ allt í 
senn. Samveran við börnin er það sem er mest gefandi en 
hin stöðuga lausnaleit sem starfið krefst af manni er einnig 
mjög skemmleg.  

Fjölskylduhagir? Ég er gi$ Eiríki Jónssyni flugvirkja og við 
eigum saman 3 börn.  

Áhugamál? Íþró?r hafa alltaf skipað stóran sess í lífi 
mínu, fyrst var það fótbolnn en á seinni árum hef ég fært 
mig yfir í blakið og nú síðast Crossfit. Tek samt alltaf þá# í 
Pollamó l að svala fótboltaþorstanum.  

Hvaða bók lastu síðast? Nau$ð e$ir Stefán Mána.  
Hvaða kvikmynd sástu síðast? Horfði á ET með börn-
unum um helgina með smá vo# af for ðarþrá.  

Á hvaða plötu hlustaðir þú á síðast? Plötu? Neyddist l 
að hlusta á nýjasta disk Jusn Bieber um helgina þar sem 
táningurinn var með í bíltúr.  

Hvað ætlarðu að gera um páskana? Fyrst og fremst njóta 
samveru við stór:ölskylduna sem inniheldur vonandi ú-
veru og góðan mat. Ég fæ svo að fylgjast með góðum 
vinum gi$a sig og tjú#a með þeim.  

Uppáhalds páskamatur? Ég er mjög veik fyrir lambakjö 
og finnast páskarnir lvalinn  mi l þess að borða lamba-
kjöt.  

Besta páskaeggið? Súkkulaði og lakkrís er besta kombóið 
í nammilandinu og því hi?r Apollo páskaeggið frá Góu mig 
í hjartastað!  

 

• Orlofsárið er frá 1. maí l 30. apríl ár hvert. 

• Sumarorlofs mi er frá 15. maí l 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 sumar-
orlofs ma að ósk yfirmanns þá 
á starfsmaður ré# á 33% leng-
ingu á þeim hluta sem vei#ur 
er utan sumarorlofs mabils.  

• Landsbankinn greiðir út orlof vegna yfirvinnu þann 11. maí og 
leggur inn á launareikninga. Hafi launareikningur breyst  
síðasta árið er launþegum bent á að koma þeim upplýsingum 
l Landsbankans svo orlofsgreiðslur skili sér á ré#an reikning. 

• Á starfsmannavefnum www.eg.akureyri.is getur starfsfólk 
fundið yfirlit yfir stöðu orlofs eins og það er skráð í SAP mann-
auðskerfið. 

• Staða orlofs á vefnum er samkvæmt skráningu á síðasta launa-
seðli. 

Eingöngu rafrænir launaseðlar  
Frá og með 1. maí 2016 verður eingöngu hægt að nálgast launaseðla 
hjá Akureyrarbæ rafrænt á starfsmannavef bæjarins 
www.eg.akureyri.is. 
Með þessari umhverfisvænu aðgerð dregur Akureyrarbær verulega 
úr pappírsnotkun og sparar einnig töluverða :ármuni í pappírs- og 
sendingarkostnaði. 

Sækja þarf um lykilorð á slóðina www.eg.akureyri.is sem síðan er 
sent í heimabanka viðkomandi starfsmanns.  Hafi starfsmaður ekki 
aðgang að heimabanka getur viðkomandi nálgast lykilorðið í 
þjónustuanddyri Akureyrarbæjar. 

Þjónustuanddyri Akureyrarbæjar svarar fyrirspurnum um aðgang að 
starfsmannavef í tölvupós; lykilord@akureyri.is eða í síma 460 
1000.  
Starfsfólk er hva# l þess að nýta starfsmannavefinn, þar er að finna 
ýmsar upplýsingar auk rafrænna launaseðla, s.s. upplýsingar um 

orlof, veikindadaga og reikninga frá Akureyrarbæ. 

 

Óskar Þór Krisnsson sundlaugarvörður í 
Sundlaug Akureyrar tekur plötuskápinn í 
gegn í Krónikunni að þessu sinni. Óskar Þór 
var l sjós frá 1966 og fram yfir aldamót en 
hefur starfað í Sundlauginni síðan 2008. 
 
Fyrsta platan sem þú keyp,r: 
Out of Our Heads með The Rolling Stones. 

Besta plata sem þú á/:  
Physical Graffi$ með Led Zeppelin – Super 
Deluxe Box Set Edion. 

Lélegasta plata sem þú á/: 
Ætli það sé ekki einhver íslensk sem mér hefur verið gefin. Ég get 
ekki fyrir mi# litla líf nefnt hana. 

Mest spilaða platan þín: 
Led Zeppelin IV. Líklega búinn að kaupa hana 10 sinnum allt frá 8 
rása og litlum kase#um l vínyls og CD og loks l Super Deluxe 
Box Set Edion. 

Bestu kaupin: 
Deep Purple, sjaldgæ$ níu platna tónleikabox frá Tokyo og Oshak-
ka. Ég var í Tokyo ári e$ir tónleikana og heimamenn voru enn að 
tala um þá. 

Flo/asta umslagið: 
Stand Up með Jethro Tull. Um leið og þú opnar 
umslagið tekur hljómsvein á mó þér.  

Ljótasta umslagið: 
In the Court of the Crimson King með King  
Crimson. Myndin sem prýðir umslagið er virki-
lega ljót. 

Besta barnaplatan: 
Ég hef aldrei á# barnaplötu. Hlustaði á Cliff Richards sem barn og 
einhverja Kana sem hétu annað hvort Bobby eða Ricky! 

Skrýtnasta platan: 
Plata með ræðum Adolfs Hitler og söngvar Horst Wessel. 

Vínyll, CD, i-pod eða síminn: 
Vínyll. Ég á Aristone spilara frá 1968, modified með silfurvírum og 
lampamagnara. 

 


