
Haustpottréttur 

Haustið er fallegur árstími 
og sannkölluð veisla fyrir 
augað, sumir  segja einnig 
bragðlaukana. Því virðist 
Bergdís Ösp Bjarkadóttir, 
forstöðukona í Árholti, 
vera sammála en hún býður 
haustlegan pottrétt og 
kennir okkur einnig að nýta 
rabarbarana sem vaxa svo víða. 
Bergdís Ösp skorar á Brynjar 
Karl Óttarsson, kennara í 
Giljaskóla, að sjá um Matarhléið 
í næsta tölublaði.

Það var ekki laust við taugatitring meðal skipuleggjenda Akureyrarvöku 
þetta árið – veðurspáin var mikil ráðgáta sem leystist á endanum farsællega. 
Herlegheitin hófust í Lystigarðinum með rómantískri stemningu og 
fallegum tónum. Á laugardeginum vakti gjörningur Önnu Richards og 
Benedikts S. Lafleur mikla lukku en þar var leitað að hafmeyju í höfninni. 
Í Ketilhúsinu var opnuð sýning í tilefni 200 ára fæðingarafmælis Jónasar 
Hallgrímssonar, ópera Verdis La Traviata var flutt í Glerárskóla og 
nytjamarkaðurinn á Hömrum var vel sóttur. Gestir Akureyrarvöku voru 
duglegir að rölta um og njóta þess sem boðið var upp á. 

Síðsumarshrollur hafði ekki áhrif á þá sem komu sér fyrir í Listagilinu 
til að hlýða á Samúel Jón Samúelsson Big Band, enda tónlistin 
þannig að fólk dillaði sér ósjálfrátt í takt. Færri komust að en vildu 
í Draugagöngu Minjasafnsins og Leikfélags Akureyrar. Lokaatriði 
Akureyrarvöku, Bylting fíflanna, vakti mikla athygli. Samkvæmt 
áræðanlegum upplýsingum byltingarmanna sagði bæjarstjórn Akureyrar 
af sér og fór á sólarströnd og var byltingin innsigluð með mikilli 
flugeldasýningu! Það verður ekki annað sagt en að Akureyrarvaka hafi 
heppnast fullkomlega og verið punkturinn yfir i-ið á afskaplega vel 
heppnuðu Listasumri.

Hráefni:
800 gr. nautagúllas

Olía til steikingar
2 rauðar paprikur

2 grænar paprikur
1 púrrulaukur
½ dós sveppir

1 piparostur
3-4 dl mjólk

½ lítri matreiðslurjómi

Hráefni:
½ kg rabarbari,

½ dl sykur/hrásykur,
100 gr. súkkulaði,

Deig:
2 dl hveiti

1 dl sykur/hrásykur
100 gr. smjör 

(má nota tæplega 1 dl af olíu)

Útgefandi: Akureyrarbær 

Ritstjóri: Ragnar Hólm Ragnarsson

Ritnefnd: Fjóla Björk Jónsdóttir, Jón Birgir Gunnlaugsson, 

Ragnar Hólm og Þórgnýr Dýrfjörð 

Netfang: akureyri@akureyri.is

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

Verum umhverfisvæn - spörum pappír!

Akureyrarbær hefur nú um nokkurn tíma boðið starfsfólki bæjarins þann 
möguleika að skoða launaseðla sína í heimabankanum. Með netlaunaseðlum 
eru launaupplýsingar birtar í netbönkum starfsmanna, þannig liggja engar 
trúnaðarupplýsingar á víðavangi ásamt því að peningar og tími sparast.  Þar 
fyrir utan spörum við pappír og stuðlum að umhverfisvænum aðferðum 
við geymslu gagna.    

Með þessu móti hafa launþegar aðgengilegt yfirlit yfir launaseðla sína 
aftur í tímann og einnig er ljóst að þessi aðferð minnkar verulega líkur á 
því að launaupplýsingar berist í rangar hendur.  

Í heimabönkum Landsbankans, Kaupþings og Sparisjóðanna eru hnapparnir 
eða valorðin þau sömu, fyrst er valið Yfirlit, síðan Rafræn skjöl, þar á eftir 
Tegund og loks er valin tegundin Launaseðlar.  Í heimabanka Glitnis er 
valið Yfirlit og síðan Netyfirlit, þar á eftir Tegund og loks Launaseðlar.  

Ef starfsfólk vill afþakka útprentaða launaseðla þarf viðkomandi að hafa 
samband við starfsmannaþjónustu Akureyrarbæjar, annaðhvort í síma 
460 1060 eða með tölvupósti á netfangið bjorgl@akureyri.is. Gott er að 
gefa upp netfang svo hægt verði að senda Innabæjarkrónikuna rafrænt til 
viðkomandi.  

Aðferð:
Kjötið steikt á pönnu og sett í eldfast 
fat (stórt). Grænmetið skorið smátt og 
öllu skellt á pönnuna, léttsteikt og sett í 
fatið með kjötinu. Piparosturinn látinn 
bráðna á pönnunni ásamt mjólk og svo 
sett út á kjötið og grænmetið. Látið í 
ofn í 1 klst. 
Áður en rétturinn er borinn fram er 
matreiðslurjóminn settur út í. 
Borið fram með góðu salati og hrís-
grjónum.

Aðferð:

skorinn í litla bita
stráð yfir
brytjað og sett yfir rabarbarabitana

Allt hrært saman og sett ofan á rabar-
barann og súkkulaðið.
Möndlum stáð yfir og bakað við 175°C í 
20-30 mínútur. 

Borðað með ís/rjóma

- einfaldur og góður:

GLÆSILEG AKUREYRARVAKA

Rabarbararúna

Verði ykkur að góðu!

Frá 17. júní hátíðarhöldum Akureyrarbæjar í Lystigarðinum.



GAMLA MYNDIN HVAÐ ERTU AÐ GERA?HVER VILL KERFIL?

Hvað ertu að gera í vinnunni? Ég vinn með börnum á aldrinum 3-6 ára.

Er gaman í vinnunni? Já svo sannarlega, annars væri ég ekki í þessu 

starfi. Þetta er mjög gefandi starf.

Hvað er það besta við börnin? Það er svo ótal margt sem er gott við 

börnin en sennilega er einlægni þeirra og það traust sem þau sýna manni 

það sem gefur mér mest. En svo eru þau líka alveg ótrúlega hress og 

skemmtileg.

Hvaðan ertu? Ég er frá Akureyri, nánar tiltekið er ég fæddur og uppalinn 

þorpari.
Af hverju býrðu á Akureyri?  Aðallega af því að hér á ég mitt fólk, 
einnig finnst mér Eyjafjörðurinn mjög fallegur staður, en síðast en ekki 
síst eru hér reknir metnaðarfullir leikskólar og ég vil gjarnan taka þátt í 
því starfi.

Fjölskylduhagir? Ég er gift og á tvo stráka sem eru um það bil að verða 

fullorðnir menn.

Hvað fer mest í taugarnar á þér? Ég reyni eftir bestu getu að láta 

hlutina ekki fara í taugarnar á mér, því það er verst fyrir mig sjálfa, en þó 

get ég sagt að sýndarmennska finnst mér ekki skemmtilegur eiginleiki hjá 

fólki.

Uppáhaldstónlist? Jazz, jazz, jazz og aftur jazz.

Hvað bók lastu síðast? Flugdrekahlauparann og fannst hún mjög góð.

Uppáhaldsmatur? Humar að hætti Kristjáns (langt síðan ég hef fengið 

hann!).

Uppáhaldsdrykkur? Held ég verði að segja sítrónutoppur, drekk ansi 

mikið af honum.

Einráð á Akureyri? Stórt spurt, lítið um svör. Ég held ég mundi leggja 

mig fram um að leysa þessi íþróttamál til frambúðar, en hvernig, það er 

erfitt að segja. Svo mundi ég vilja gera barnamenningu sýnilegri í bænum, 

að börnin væru oftar útgangspunktur í listalífinu hér.

Myndagetraunin er e.t.v. nokkuð snúin að þessu sinni og er það með 
ráðum gert því hún virðist hafa verið of auðveld síðast, ef marka má 
viðbrögð lesenda. Við spyrjum ekki hvaða stúlkur sitji á hringekjunni, 
þótt vissulega væri gaman ef upplýsingar um það fylgdu með svarinu. 
Spurningin er einfaldlega þessi: 

Hvar er myndin hér að ofan tekin?

Sendið okkur svar sem fyrst á netfangið akureyri@akureyri.is. Í verðlaun 
fyrir rétt svar er falleg bók um Óla G. Jóhannsson myndlistarmann og 
verkin hans.

Skógarkerfill er planta sem talið er að Danir hafi flutt til landsins um 
þarsíðustu aldamót og notað sem skrautplöntu. Víða hefur kerfillinn dreift 
mjög úr sér og sölsað undir sig stór svæði svo til vandræða þykir horfa. 
Plantan hefur meðal annars haslað sér völl í Hrísey þar sem gular breiður 
verða mjög áberandi þegar líður á sumarið, sérstaklega á norðurhluta 
eyjunnar. Þar sem skógarkerfill nær sér vel á strik, kæfir hann algjörlega 
allan annan gróður og er því enginn aufúsugestur í ræktuðu landi. Þannig 
eru nú lyngmóar á nyrðri hluta Hríseyjar horfnir með öllu og annar gróður 
hefur þurrkast út.

Orkuveita Reykjavíkur hefur veitt Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri 
styrk til að rannsaka hvort hægt sé að eyða kerfli með heitu vatni og hefur sú 
tilraun farið fram í Hrísey í sumar. Að sögn Jóns Birgis Gunnlaugssonar, hjá 
framkvæmdadeild Akureyrarbæjar, hefur tilraunin ekki skilað tilætluðum 
árangri en ef til vill má um kenna að tækin sem notuð hafa verið anna ekki 
því mikla vatnsmagni sem hugsanlega gæti dugað til að drepa plönturnar. 
Hins vegar hefur gefið ágæta raun að nota hið lífræna efni Garðaundur til 
að drepa kerfilinn í Hrísey. Einnig hefur slætti verið beitt á kerfilinn með 
markvissum hætti og verður því haldið áfram næstu árin með von um að 
með þeim hætti náist að hefta útbreiðslu plöntunnar.Í síðasta tölublaði birtum við mynd sem var tekin fyrir norðan Ráðhústorg 

þegar verið var að grafa fyrir Landsbankahúsinu. Aldrei áður hefur borist 
jafnmikill fjöldi af réttum svörum og var nafn Indu Bjarkar Gunnarsdóttur, 
aðstoðarskólastjóra á Naustatjörn, dregið úr þeim. Fékk hún að launum 10 
miða kort í Sundlaug Akureyrar.

Inda Björk og nokkrir vinir hennar á Naustatjörn með sundlaugarkortið góða. Fólk á göngu í Hrísey innan um mannhæðarháar hvannir og skógarkerfil.

Guðrún Hafdís Óðinsdóttir, 
aðstoðarskólastjóri í Síðuseli, 
er í nærmyndinni hjá okkur 
að þessu sinni og svarar 
nokkrum spurningum sem 
e.t.v. gefa okkur gleggri mynd 
af því hvaða mann hún hefur 
að geyma.


