
Í síðasta tölublaði var 
skorað á Pétur Ólafsson, 
skrifstofustjóra hjá 
Akureyrarhöfn, að 
gefa lesendum innsýn 
í eldamennsku sína og 
auðvitað tekur Pétur þeirri 
áskorun ljúfmannlega. 
Hann býður okkur að 
bragða sumarlegan 
kjúklingarétt í þeirri 
staðföstu trú að sumarið 
verði einstaklega sólríkt
og gott.

Karlpeningurinn hjá 
Akureyrarbæ heldur áfram að láta til sín taka í eldhúsinu 
því Pétur skorar á Gunnar Gíslason, fræðslustjóri 
Akureyrarbæjar, að koma með uppskrift í næsta tölublað.

Minnum á: www.akureyri.is/starfsmannahandbok

Útgefandi: Akureyrarbær 

Ritstjóri: Ragnar Hólm Ragnarsson

Ritnefnd: Friðný Sigurðardóttir, Ingunn Helga Bjarnadóttir,

Ragnar Hólm Ragnarsson og Samúel Jóhannsson.

Netfang: akureyri@akureyri.is

Hönnun og umbrot: Stíll - Prentun: Ásprent
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GOTT AÐ VITAMATARHLÉ

Nýjungar á starfsmannavef Akureyrarbæjar:
http://sulur.akureyri.is

Á starfsmannavef Akureyrarbæjar geta starfsmenn  nálgast 
upplýsingar sem skráðar eru um þá í SAP mannauðskerfinu. Þar 
er mögulegt m.a. að skoða launaseðla sína, fá upplýsingar um stöðu 
orlofs og senda inn beiðni til viðkomandi yfirmanns um töku orlofs. 

Nú er hægt að afþakka heimsenda launaseðla á starfsmannavefnum og á 
næstunni mun bætast inn á vefinn sá möguleiki að skoða reikninga sem 
gefnir eru út af Akureyrarbæ á viðkomandi starfsmann s.s. leikskólagjöld 
og fasteignagjöld. 

Allir starfsmenn Akureyrarbæjar eru hvattir til að kynna sér vefinn. Sækja 
þarf um lykilorð á slóðina http://sulur.akureyri.is sem síðan er sent í 
heimabanka viðkomandi starfsmanns. Hafi starfsmaður ekki aðgang að 
heimabanka getur viðkomandi nálgast lykilorðið hjá starfsmannaþjónustu 
Akureyrarbæjar. 

Fyrirspurnum um aðgang að starfsmannavefnum svarar Kristjana 
Kristjánsdóttir, verkefnastjóri, með tölvupósti; kristjana@akureyri.is og í 
síma 460-1075.

Hráefni:
4-5 kjúklingabringur

Olía af sólþurrkuðum tómötum
Salt, pipar og timian

1 askja sveppir
1 laukur

1/2 rauðlaukur
4-5 rif af hvítlauk
4-5 stk. gulrætur

Rjómaostur með sólþurrkuðum 
tómötum

Sólþurrkaðir tómatar
Rjómi

Kjúklingakraftur

 KJÚKLINGABRINGUR AÐ HÆTTI PÉTURS

Aðferð:
Kjúklingarbringurnar eru brúnaðar á 
pönnu upp úr olíunni af sólþurrkuðu 
tómötunum. Bringurnar eru síðan 
lagðar í eldfast mót. Skerið niður 
sveppi, lauk, hvítlauk og gulrætur og 
steikið á pönnu. Rjómaosti, fíntsöx-
uðum tómötum, rjóma og kjúklin-
gakrafti er síðan bætt út á pönnuna. 
Loks er öllu hellt yfir bring-
urnar í eldfasta mótinu og bakað í 
ofni ca. 20 mínútur. Borið fram með 
hrísgrjónum, brauði og fersku salati 
með  fetaosti.

Verði ykkur að góðu!

Eden hugmyndafræðin
Í maí sl. fóru 25 starfsmenn Öldrunarheimila Akureyrar á Eden-
námskeið sem Jane Verity, lærimeistari hugmyndarfæðinnar 
í Skandinavíu, hélt að frumkvæði starfsmanna ÖA. Eden-
hugmyndafræðin fjallar um þjónustu á öldrunarheimilum og byggir 
á tíu grunnreglum sem stuðla að því að auka lífsgæði íbúa, samskipti 
og tengsl. Hugmyndafræðin snýst um að útrýma einmanaleika, 
leiða og hjálparleysi, eða ,,plágunum þremur” eins og Bill Thomas, 
höfundur hugmyndafræðinnar, kýs að kalla þær. 

Íbúar eiga að fá tækifæri til að veita umhyggju, ekki einungis að þiggja 
hana. Ef öll verkefni eru tekin af þeim verða þeir óvirkir móttakendur 
en mun vænlegra er að þeir séu virkir þátttakendur í lífi og leik á meðan 
heilsa og færni leyfir. Því leggur hugmyndafræðin áherslu á að horft sé 
á getu einstaklingsins og styrkleika í stað getuleysis og veikleika. Einnig 
er lögð áhersla á liti, gleði og óvæntar uppákomur. Öldrunarheimili eru 
heimili einstaklinganna sem þar búa. Bill Thomas spyr og svarar um leið 
hvað það sé sem einkennir heimili? Það er líffræðilegur fjölbreytileiki, 
fólk á mismunandi aldri, dýr og plöntur. 

Hugmyndafræðin veitir okkur nýja sýn og opnar nýjar leiðir í samstarfi 
okkar með íbúum ÖA. Breytingar taka tíma en mikil jákvæðni og 
samstaða er hjá þeim sem fóru á námskeiðið og nú er það þeirra að 
móta framhaldið ásamt íbúum og aðstandendum varðandi þróun 
hugmyndafræðinnar á ÖA.

Þetta glaðbeitta fólk, Friðný Sigurðardóttir og Samúel Jóhannsson, hefur nú tekið sæti í ritnefnd 
Innanbæjarkrónikunnar og bjóðum við þau velkomin til starfa.

Brit Bieltveldt, forstöðumaður ÖA, og Irene Cook sem býr á Hlíð.

LITIR OG GLeÐI á öLdRunARHeIMILuM



GAMLA MYndIn HVAÐ eRTu AÐ GeRA?

María Helena Tryggvadóttir er verkefnastjóri ferða- og atvinnumála 
hjá Akureyrarbæ. Hún situr fyrir svörum að þessu sinni og sýnir á 
sér hina hliðina.

Er gaman að vinna hjá Akureyrarbæ? Já, ég er í einstaklega 
skemmtilegu og fjölbreyttu starfi í góðu teymi. Akureyrarstofa, sem 
nú er á sínu fyrsta heila starfsári, sinnir auk ferða- og atvinnumálanna, 
menningarmálum, viðburðum, kynningarmálum, fréttum og 
heimasíðum bæjarins Akureyri.is og nýja ferðamannavefnum 
Visitakureyri.is sem ég hvet ykkur eindregið til að skoða því þar er 
ýmislegt sem nýtist okkur heimamönnum vel.

Hvaðan ertu? Frá bænum Rútsstöðum II í Eyjarfjarðarsveit.

Fjölskylduhagir? Gift og á 2 börn, Bryndísi Önnu 2ja ára, Hákon 
Alexander 7 ára.

Af hverju býrðu á Akureyri? Öll fjölskyldan mín býr á svæðinu, auk 
þess sem hér er einstaklega gott að vera með börn. Hér er þar að auki 
flott náttúra, stutt að fara erinda sinna og sú þjónusta sem þörf er á er 
fyrir hendi... sem sagt draumabærinn.

Hvað er best við Akureyri? Sjá hér fyrir ofan.

Hvaða bók lastu síðast? Nobels testamente eftir Lizu Marklund.

Uppáhaldstónlist? Bland í poka, t.d. Lisa Ekhdal, Diana Krall.

Uppáhaldsmatur? Sushi og ýmiskonar japanskir réttir.

Hvert yrði þitt fyrsta verk ef þú værir einráð á Akureyri? Byggja 
fleiri hótel/gististaði, auka fjölbreytni í afþreyingu fyrir íbúa og 
ferðamenn, útbúa fleiri göngu- og hjólastíga og vernda græn svæði 
bæjarins og gera þau aðgengilegri.

Í síðustu Innanbæjarkróniku birtum við mynd af gömlu KEA-kjörbúðinni 
í Grænumýri og ekki stóð á svörunum. Líklega hafa aldrei fleiri sent inn 
rétt svör, enda er kjörbúðin í Grænumýri jafnvel ungu fólki enn í fersku 
minni. Þess vegna herðum við nú róðurinn og þykjumst geta birt erfiðari 
myndagetraun að þessu sinni í samvinnu við ljósmyndadeild Minjasafnsins 
á Akureyri.

Spurt er: Hvað hét þetta hús sem brann um 1960 og hvar stóð það?

Þeir sem vita svarið senda okkur tölvupóst sem fyrst á netfangið akureyri@
akureyri.is merkt „Myndagetraun Innanbæjarkrónikunnar“. Dregið verður 
úr réttum svörum og einn heppinn lesandi fær í verðlaun miða fyrir tvo í 
sögusiglingu með Húna II en þær eru farnar kl. 20.00 öll föstudagskvöld í sumar 
til 15. ágúst nk.

Vinningshafi í getrauninni um KEA-búðina í Grænumýri reyndist vera Svava 
Svavarsdóttir, ritari við Síðuskóla. Hún fær í verðlaun 10 miða kort í Sundlaugina 
á Akureyri.

Munið að senda svör við myndagetrauninni sem fyrst á akureyri@akureyri.is.

Í byrjun júní var fyrsta skóflustungan tekin að nýrri íþróttamiðstöð og 
fimleikahúsi við Giljaskóla sem á að vera tilbúið til notkunar í júlí 2009. 
Heildarkostnaður er áætlaður um 750 milljónir og stærð hússins er um 
2674 m². Markmiðið með þessari framkvæmd er að byggja upp aðstöðu 
fyrir Fimleikafélag Akureyrar, ásamt aðstöðu fyrir leikfimikennslu og 
sérdeild Giljaskóla.

Helstu áherslur sem lagðar voru til grundvallar við hönnun hússins eru:

· Íþróttamiðstöð fyrir hverfið

· Góð aðstaða til iðkunar fimleika

· Góð aðstaða til leikfimikennslu

· Stórbætt aðstaða fyrir sérdeild skóla

· Stórbætt aðstaða til samkomuhalds

· Gott flæði milli íþróttamiðstöðvar og skóla

Húsið er staðsett norðan Giljaskóla og er innangengt milli skólans og 
íþróttahúss. Það skiptist í íþróttasal annars vegar,  þar sem íþróttakennsla 
og ýmiskonar samkomuhald mun fara fram, og hins vegar í fimleikasal 
sem búinn er tækjum af fullkomnustu gerð. Auk þess eru í byggingunni 
búningsklefar, anddyri, aðstaða fyrir Fimleikafélagið og heitur pottur.

ÞRÓTTAMIÐSTöÐ VIÐ GILJASKÓLA

Skóflustunguna tóku Sigrún Björk Jakobsdóttir, Karen Hrönn Vatnsdal og Númi Kárason.

Á allra vörum: Vaskur hópur kvenna í Ráðhúsinu og Glerárgötu 26 hefur keypt varagloss 
til styrktar Leitarstöð Krabbameinsfélags Íslands. Konurnar úr Ráðhúsinu stilltu sér upp til 
myndatöku og brostu sínu breiðasta með varaglossið á lofti.


