MATARHLÉ
Svanhildur Sigtryggsdóttir í Brekku
skóla skoraði á Sigrúnu Ellu
Meldal, leikskólakennara á Pálm
holti, að koma með girnilega
mataruppskrift.
Sigrún tók þessari áskorun, kemur
hér með afar girnilega uppskrift
að sítrónuköku um leið og hún
skorar á Guðbjörgu Úlfarsdóttur,
leikskólakennara á Kiðagili, að
koma með uppskrift í næsta blað.

Sítrónukaka

2. tbl. 7. árg.

STARFSMANNAFRÉTTIR AKUREYRARBÆJAR

Orlofsreikningar
Orlofsreikningar eru allir í Landsbanka Íslands á Akureyri og þeim er
ekki hægt að breyta. Mikilvægt er að láta starfsfólk Landsbankans vita ef
bankareikningi er breytt áður en orlofið í maí er greitt út svo Landsbankinn
geti lagt það inn á réttan bankareikning. Reikningurinn þarf að vera
skráður á kennitölu viðkomandi starfsmanns.
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Skil á prófskírteinum
Starfsfólk er minnt á að skila afritum af prófskírteinum til
starfsmannaþjónustunnar eða síns yfirmanns. Menntun umfram þær
kröfur sem gerðar eru til starfs, t.a.m. stúdentspróf, getur veitt rétt til
launahækkunar. Mikilvægt er að skila inn prófskírteinum til staðfestingar
á að námi sé lokið.
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Allt sett í pott og soðið saman.
Látið kólna.
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RJÓMAOSTAKREM:
150 gr rjómaostur
½ -1 dl flórsykur
2 msk sítrónusafi
Flórsykur sigtaður og öllu hrært
saman.
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AÐFERÐ:
Hitið ofninn í 180 gráður.
Hrærið saman smjör og sykur
þar til það verður létt og ljóst
á litinn. Bætið eggjunum út í
einu í einu og hrærið vel á milli.
Þurrefnin eru sigtuð saman og
svo bætt út í deigið. Sýrðum
rjóma, sítrónusafa og -berki er
blandað saman og svo hrært
saman við deigið. Setjið í hátt
lausbotna form sem búið er að
smyrja með olíu. Bakað í 40
mínútur eða þar til kakan er
gullinbrún.

SÍTRÓNUSAFT:
1 dl vatn
½ dl sítrónusafi
½ dl sykur
Börkur af einni sítrónu

Breyttur launareikningur
Mikilvægt er að tilkynna til starfsmannaþjónustu Akureyrarbæjar ef
starfsfólk breytir launareikningi sínum.
Upplýsingar um launareikning getur starfsfólk sjálft uppfært á
starfsmannavefnum http://eg.akureyri.is með því að smella á flipann
„Bankaupplýsingar“ og skrá þar inn upplýsingar um nýjan launareikning.
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HRÁEFNI:
100 g smjör, mjúkt
170 g sykur
3 egg
180 g hveiti
1 tsk lyftiduft
½ dl sítrónusafi
Börkur af einni sítrónu
100 g sýrður rjómi

GOTT AÐ VITA

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.

EIN N & SJÖ TÍU

ÁRSHÁTÍÐ STARFSFÓLKS
AKUREYRARBÆJAR 2012

Íþróttahöllinni 3. mars 2012 - Húsið opnað kl. 19.00 - Borðhald hefst kl. 20.00
Þriggja rétta veisla frá Bautanum - Hljómsveitin Hvanndalsbræður
Hljómsveitin Einn&sjötíu - Skráningu lýkur 16. febrúar
Miðasala í Hlíð 23. og 24. febrúar - Veislustjóri: Hildur Eir Bolladóttir
Miðaverð 6.500 kr.

Kæra samstarfsfólk. Þá er árshátíðin alveg að bresta á en hún verður haldin
með pompi og prakt í íþróttahöllinni laugardagskvöldið 3. mars – ef einhver
hefur gleymt því.
Verði ykkur að góðu!
Útgefandi: Akureyrarbær
Ritstjóri: Þorsteinn G. Jónsson
Ritnefnd: Friðný Sigurðardóttir, Dóróthea Jónsdóttir, Þorsteinn G. Jónsson og Samúel Jóhannsson
Netfang: kronikan@akureyri.is
Hönnun og umbrot: Stíll
Prentun: Ásprent

Húsið opnar kl. 19:00 og munið að mæta tímanlega. Borðhald hefst
síðan kl. 20:00 með þriggja rétta veislu frá Bautanum. Hljómsveitirnar
Hvanndalsbræður og Einn&sjötíu leika fyrir dansi og veislustjóri verður
Hildur Eir Bolladóttir. Frábær skemmtiatriði í boði og aðgöngumiðar gilda
sem happdrættismiðar.
Það hefur frést meðal annars af Indverjum, Spánverjum, Sígaunum,
Hollywood stjörnum, ævintýrafólki, Föðurlandsvinum og fólki frá Litalandi
sem muni mæta ... Það verður svo sannarlega kátt í höllinni!

GAMLA MYNDIN

150 ára afmæli Akureyrar

HVAÐ ERTU AÐ GERA?

Í síðustu Króniku var spurt við
hvaða götu þetta hús stendur og
einnig götunúmerið. Rétt svar var
Brekkugata 1 og það vissi Ágústína
Söebech, stuðningsfulltrúi í
Síðuskóla. Hún fær að launum
tveggja daga kort í Hlíðarfjalli.

29. ágúst 1862 fékk Akureyri kaupstaðarréttindi. Á 150 ára afmælinu 2012
verður margt gert til að gleðjast og fagna þessum tímamótum. Hápunktur
hátíðarhaldanna verður í kringum afmælisdaginn 29. ágúst, sem er miðviku
dagur. Þann dag verður hlutur barna og unglinga í leik- og grunnskólum mikill.
Hátíðarhöldin byrja helgina á undan með aðaláherslu á unga fólkið. Aðalhátíðin
Akureyrarvaka verður svo helgina á eftir 31. ágúst til 2. september.
Ýmislegt verður um að vera allt árið og fjölmargar stofnanir og starfsfólk
Akureyarbæjar koma að þeim viðburðum.

Þessir ferðamenn voru hér á ferð um 1913 og spurt er: Við hvaða brú stendur
fólkið? Rétt svar tryggir næsta vinningshafa tveggja daga kort í Hlíðarfjalli.
Lesendur Krónikunnar eru sem fyrr beðnir um að senda svörin á netfangið
kronikan@akureyri.is.

Af því sem verið er að undirbúa má nefna ýmsar sýningar, t.d. myndlistasýn
ingar inni og úti, opin hús, fyrirlestra og ráðstefnur, tónleika, mánaðarlega
þætti um Akureyri á N4, vikulegar bæjargönguferðir í sumar, danskan
sunnudag í innbænum. Minnt er á að allir eru hvattir til að senda Akureyri
heimagert afmæliskort með persónulegum kveðju. Amtsbókasafnið tekur
á móti kortunum, mun sýna þau í árslok og þau verða svo varðveitt fyrir
seinni tíma.

Valdimar Ólafsson heiti ég og er fæddur og uppalinn á Húsavík. Ég er
menntaður vélfræðingur frá Vélskóla Íslands og hef unnið sem slíkur
síðan ég útskrifaðist. Ég byrjaði hér í Hlíðarfjalli 2004 og hef séð um
viðhaldið á tækjakosti svæðisins síðan þá.

Dagskráin verður kynnt á síðunum www.akureyri.is og www.visitakureyri.
is. Einnig hefur verið stofnuð facebooksíða: www.facebook.com/Akureyri150

Hvað er skemmtilegast við starfið? Fjölbreytileikinn í starfinu.

Allt starfsfólk Akureyrarbæjar er hvatt til að taka þátt í því sem boðið er upp
á og hafa sjálft frumkvæði að starfi og viðburðum á afmælisárinu.
Sigríður Stefánsdóttir
framkvæmdastjóri afmælisársins

Í hverju er starfið fólgið? Sjá um viðhald, viðgerðir og endurnýjun á
flestum tækjum og búnaði skíðasvæðisins.

Fjölskylduhagir? Er giftur Guðnýju Dóru Einarsdóttur og á 4 börn.
Leyndir hæfileikar? Eru leyndir.
Hallærislegasta atvik sem þú hefur upplifað? Man ekki eftir neinu
í augnablikinu.
Uppáhaldsmatur? Rjúpa.
Áttu þér draum? Já. Eiga ekki allir sér drauma?
Finnst þér Innanbæjarkrónikan skemmtileg og fróðleg? Já, bara fín.

Göngustígurinn frá flugvellinum verður kláraður í vor.

Afmælisterta Akureyrar
eftir Andrés Magnússon
bakarameistara.

