
 HEIT SÚKKULAÐIKAKA

Það er Sævar Árnason grunnskólakennari sem 
er matgæðingur Krónikunnar að þessu sinni.  
„Þar sem ég kann enga uppskrift flóknari en 
samloku með skinku og osti og það hvarflaði 
ekki að mér að ljúga því að ég kynni einhverja 
flókna uppskrift (Valdi, ég á eftir að hefna 
mín), fékk ég góða aðstoð frá fjölskyldunni 
við þetta. Eiginkonan, Telma Ríkharðsdóttir, 
sem einnig vinnur hjá Akureyrarbæ, kom með 
fiskréttinn og dóttir mín Rakel Ösp kom með 
súkkulaðikökuna,“ segir Sævar. Hann skorar á 
Örlyg Helgason, kennara í Brekkuskóla að vera matgæðingur næsta 
tölublaðs. Sævar veit að Örlygur er mikill matmaður og segir að nú 
verði að koma í ljós hvort hann kunni einhverja uppskrift.

Útgefandi: Akureyrarbær 

Ritstjóri: Ragnhildur Aðalsteinsdóttir

Ritnefnd: Ingunn Helga Bjarnadóttir, Jón Birgir Gunnlaugsson,

Ragnhildur Aðalsteinsdóttir og Þórgnýr Dýrfjörð.

Netfang: akureyri@akureyri.is
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Starfsmannahandbókin

Starfsmannahandbók fyrir starfsfólk Akureyrarbæjar er að finna á 
heimasíðu bæjarins: www.akureyri.is/starfsmannahandbok

Í starfsmannahandbókinni getur starfsfólk fundið á einum stað allt sem 
lýtur að vinnustaðnum, kjaramálum, réttindum, skyldum o.s.frv. Þar er 
einnig að finna ýmsan fróðleik svo sem upplýsingar fyrir nýja starfsmenn 
ásamt upplýsingum um símenntun, jafnréttismál, vinnuvernd o.fl. 
Á forsíðu starfsmannahandbókarinnar eru reglulega settar inn fréttir sem 
varða beint starfsfólk bæjarins, hvort heldur sem er hagsmuni þess eða 
tilkynningar um skemmtanir og annað þvíumlíkt. 

Þjónustunámskeið fyrir vinnustaði Akureyrarbæjar
Þessa dagana sækja nokkrir vinnustaðir hjá Akureyrarbæ 
þjónustunámskeið. Markmið námskeiðsins er að byggja upp og 
viðhalda góðri þjónustumenningu. 

Þeir vinnustaðir sem taka þátt í námskeiðinu að þessu sinni eru: 
Plastiðjan Bjarg Iðjulundur, Heilsugæslustöðin – heimahjúkrun, 
Búsetudeild – heimaþjónusta B, Skrifstofa Ráðhúss, Starfsmannaþjónusta 
Akureyrarbæjar, Leikskólinn Lundarsel og Leiksskólinn Kiðagil.  
Ætlunin er að bjóða aftur upp á námskeiðið næsta haust.
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 HÁTÍÐARFISKUR

Hráefni:
 800 gr. ýsa

2 paprikur
1 blaðlaukur

2 sellerístilkar
150 gr. ostur

2 dl. pap.flögur
2 ½ dl. rjómi
4 msk. hveiti

1 dl. ananassafi
4 msk. smjör

2 msk. ólífuolía
1-2 msk. tómatkraftur

¼ tsk. turmeric
¼  tsk. karrý

1 tsk. italian seasoning – má sleppa
1 tsk. salt

½  tsk. svartur pipar
1 fiskteningur

Hráefni:
4 egg

2 dl. sykur
2 dl. hveiti

200 gr. suðusúkkulaði
200 gr. íslenskt smjör

Aðferð:
Látið grænmetið krauma í 2 msk. 
af smjöri þar til það verður meyrt. 
Bætið 1 msk. af hveiti út í ásamt 
ananassafa, rjóma, tómatkrafti og 
örlitlu vatni ef sósan er of þykk. 
Kryddið með turmeric, karrý, ital-
ian seasoning og fiskiteningnum. 
Látið krauma í nokkrar mínútur og 
hrærið í af og til. Skerið fiskinn í 
bita. Blandið saman 3 msk. hveiti, 
1 tsk. salti og ½ tsk. pipar. Hitið á 
pönnu 2 msk. olíu og 2 msk. smjör. 
Veltið fisknum í hveitinu og steikið 
í 2-3 mínútur á hvorri hlið. Hellið 
sósunni í eldfast mót og raðið 
fiskbitunum ofan á. Sett í ofn þar til 
osturinn er bráðinn.

Aðferð:
Egg og sykur þeytt vel saman. Hveiti 
blandað varlega saman við með 
sleikju. Súkkulaði og smjör brætt 
saman og hellt útí, hrært varlega þar 
til allt er komið vel saman. Bakað í 
ofni við 170° í 17-20 mínútur. Gott 
að baka frekar minna en meira þar 
sem kakan er best fljótandi. Súkku-
laðikakan er mjög góð með ís.

Verði ykkur að góðu!

Ýmislegt hefur verið gert á undanförnum árum til að efla íbúalýðræði 
á Akureyri. Viðtalstímar bæjarfulltrúa aðra hverja viku eru liður 
í þessari viðleitni. Útsendingar í sjónvarpi er líka angi af sama 
meiði og miða að því að kynna fyrir bæjarbúum umræður og 
ákvarðanir í bæjarstjórn. Hverfisnefndir hafa verið stofnaðar í öllum 
hverfum bæjarins en fundargerðir þeirra eru kynntar reglulega í 
stjórnsýslunefnd. Unnið er að stofnun notendaráða sem eiga að 
auka bein áhrif notenda á þjónustuna sem þeir fá frá stofnunum 
sveitarfélagsins. Þjónustu- og skoðanakannanir eru gerðar öðru 
hverju til að stjórnendur bæjarins fái betri hugmyndir um vilja og 
viðhorf íbúanna. 

Mörgum er í minni íbúaþing sem haldið var fyrir fáum árum um 
miðbæjarskipulagið en þar gafst bæjarbúum tækifæri til að láta 
skoðanir sínar í ljós og með þær skoðanir var síðan unnið þegar nýtt 
miðbæjarskipulag var gert.

Nú er áformað að halda annað íbúaþing í Brekkuskóla 12. apríl. 
Hverfisnefndirnar hafa gert tillögur að umræðuefnum sem rædd verða 
í nokkrum málstofum. Hugmyndin er að tvær umræður verði um hvert 
umræðuefni þannig að hver þátttakandi geti tekið þátt í umræðum um tvö 
efni. Framsögumenn reifa hvert mál í nokkrar mínútur í upphafi hverrar 
málstofu en síðan verða almennar umræður. Helstu hugmyndum sem 
fram koma verður haldið til haga og þær birtar stjórnendum bæjarins 
og bæjarbúum en mikilvægt er að bæjarbúar sjálfir nýti framkomnar 
hugmyndir í viðleitni sinni til að gera góðan bæ betri.

Áhugasamir þátttakendur þjónustunámskeiðsins 

Frá íbúafundi um viðburði og hátíðir sem haldinn var í janúar sl. 



GAMLA MYndIn HVAÐ ERTu AÐ GERA?

Kristinn Már Torfason vinnur á Búsetudeild Akureyrarbæjar og 
er forstöðumaður á þremur sambýlum. Hann hóf störf á Sólborg 
þann 14. febrúar árið 1988 og átti því nýlega 20 ára starfsafmæli 
hjá Akureyrarbæ.

Hvað ertu að gera í vinnunni? Starf mitt er að mestu leyti stjórnun, 
skipulagning og utanumhald á óteljandi þáttum sem snúa bæði að íbúum 
sambýlanna, starfsmönnum þeirra og öllu því sem sambýlin varða.

Er gaman í vinnunni? Já ég held að starfsaldur minn svari þeirri 
spurningu best.

Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna? Allt það frábæra fólk sem 
ég vinn fyrir og með.

Hvaðan ertu? Borinn og barnfæddur Akureyringur, föðurættin kemur 
frá Jórunnarstöðum í Eyjafjarðarsveit og móðurættin frá Öndólfsstöðum 
í Reykjadal.

Af hverju býrðu á Akureyri? Hef bara hvergi fundið neitt betra.

Fjölskylduhagir? Kvæntur Sunnu Vilborgu Jónsdóttur og við eigum 
saman 3 börn.

Hvað fer mest í taugarnar á þér? Skipulagsleysi og óstundvísi.

Uppáhaldstónlist? Tom Waits skipar heiðurssess, hef gaman af blús, 
íslenskri tónlist og klassík.

Hvaða bók lastu síðast? Upp á Sigurhæðir 

Uppáhaldsmatur? Blóðug nautsteik.

Uppáhaldsdrykkur? Ætli ég verði ekki að setja kaffi í fyrsta sæti, nóg 
drekk ég allavega af því.

Einráður á Akureyri? Fyrr fæ ég mér gangráð.

Myndagetraunin er unnin í samvinnu við Minjasafnið á Akureyri og 
er fastur liður Innanbæjarkrónikunnar. Að þessu sinni er spurningin 
þessi:

Framan við hvaða hús stendur þetta frækna öskudagslið, við hvað 
götu stóð húsið og hvað hét maðurinn sem stendur á bak við börnin?

Sendið okkur svar sem fyrst á netfangið akureyri@akureyri.is merkt 
„Myndagetraun Innanbæjarkrónikunnar“. Í verðlaun fyrir rétt svar er 
bókin Myndlist á Akureyri að fornu og nýju eftir Valgarð Stefánsson. 

Myndagetraun síðasta blaðs virðist hafa verið frekar erfið því 
ritstjórn blaðsins bárust engin rétt svör. Hörður Geirsson starfsmaður 
ljósmyndadeildar Minjasafns Akureyrar segir að á myndinni sé skotið úr 
fallbyssu á barðsnefinu fyrir framan Samkomuhúsið á Akureyri vegna 
frumsýningar á leikritinu „Fyrsta öngstræti til hægri“ 2. nóvember 1979. 
Ljósmyndari er Áskell Þórisson en það er Steindór Steindórsson (kallaður 
Dyni) sem hleypir skotinu af. 

Í janúar var opnaður nýr gesta- og ferðamannavefur fyrir Akureyri á 
slóðinni www.visitakureyri.is. Vefnum er haldið úti af Akureyrarstofu 
og á honum má finna upplýsingar um alla helstu þjónustu sem fólk 
leitar að hvort sem um ræðir gistikosti, veitingar, ferðir eða viðburði og 
afþreyingu. Vefurinn skartar lifandi bleikum lit sem hefur þann kost að 
hann fangar auðveldlega athygli, fáir eru hlutlausir gagnvart honum og 
kunna honum ýmist mjög vel eða eru bara meira fyrir blátt.

Margir hafa veitt athygli slóðinni sem er upp á enska tungu „visitakureyri“.  
Enskan skýrist af því að margar borgir og bæir í heiminum hafa tekið upp 
sambærilegar slóðir fyrir sínar opinberu ferðasíður. Það má því búast við að 
margir gestir okkar hafi vanist á að prófa að setja inn fyrri hlutann „visit...“ 
þegar þeir leita upplýsinga fyrir ferðamenn.  Akureyri er þarna í hópi með 
Reykjavík en einnig Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, Berlín, Osló og London 
svo fáein dæmi frá Evrópu séu nefnd. Rétt er að benda á að síðan er bæði á 
ensku og íslensku og þegar hún er heimsótt af heimasíðu Akureyrarbæjar þá 
kemur maður heim á íslenska hlutann.

Síðan hefur hlotið lof fyrir hvað hún er aðgengileg og skýr, henni er skipt upp 
í augljósa þjónustuflokka, á henni er viðburðadagatal eins og á heimasíðu 
bæjarins og á forsíðu er vakin athygli á ýmsu spennandi og skemmtilegu 
sem í boði er í bænum hverju sinni.  

Starfsfólk Akureyrarstofu hvetur alla samherja sína hjá Akureyrarbæ til 
að benda vinum, vandamönnum og væntanlegum gestum nær og fjær á þá 
þægilegu upplýsingaveitu sem síðan er. Hún kemur að góðu gagni þegar fólk 
hyggur á ferðalag til okkar – nú eða fær skyndilega heimþrá á fjarlægum 
slóðum!

BLEIkuR BæÐI á ísLEnsku OG Ensku

Hörður Geirsson starfsmaður ljósmyndadeildar 
Minjasafns Akureyrar hefur séð Krónikunni 
fyrir myndum í getraunina góðu.

Skotið úr fallbyssu á barðsnefinu fyrir 
framan Samkomuhúsið á Akureyri vegna 
frumsýningar á leikritinu „Fyrsta öngstræti 
til hægri“ 2. nóvember 1979.

Steindór Steindórsson (kallaður Dyni) 
hleypir skotinu af. 

Elín Margrét Hallgrímsdóttir formaður Akureyrarstofu opnar vefinn formlega. 


