
 

Í síðasta Matarkrók skoraði Engilbert Ingvarsson, 
aðstoðarverkstjóri Umhverfismiðstöðvar, á Guð-
mund Hákonarson  smíðakennara í Giljaskóla. 
 
Ég hef nokkrum sinnum glatt vinnufélagana með 
brokkólísalati sem hefur verið í uppáhaldi á mínu 
heimili í mörg ár. Hingað til hef ég neitað þeim 
um uppskriftina og því eins gott fyrir þá að lesa 
Krónikuna!   

Brokkolísalat 
2 brokkolí  
1 saxaður rauðlaukur 
1 dl. ristuð sólblómafræ 
1 lítil dós majónes 
3 tsk. rauðvínsedik 
1 dl. sykur 
300 gr. saxað og steikt beikon 
 
Aðferð: Majonesi, ediki og sykri er blandað saman í skál. Rauðlauk 
og spergilkáli bætt síðan við. Þá er beikonið steikt (geri það oftast í 
örbylgjuofni ) og fræin ristuð. Hvort tveggja kælt um stund en svo 
blandað út í skálina. Borið fram með góðu kexi eða brauði. Þetta 
salat endist og er gott í marga daga.  
 
Lax í balsamik sýrópi  

Þessa uppskrift prófaði ég í fyrsta skipti eftir að ég veiddi 12 punda 
lax á flugu í Fnjóská.  
100 gr. lax – steik eða flök 
1 msk. rifið ferskt engifer 
2 hvítlauksrif 
1 dl. sojasósa 
½ dl. Ólífuolía 

Balasamik sýróp 
1 dl. balsamik edik og ½ dl. sykur 
 

Aðferð: Blandið saman engiferi, hvítlauk, sojasósu og ólífuolíu og 

hellið yfir laxinn. Látið marinerast í minnst klukkutíma. Steikið laxinn 

eða grillið í 2-3 mínútur og hellið yfir laxinn þegar hann er kominn á 

diskinn.  

 

Guðmundur skorar á Berglindi Bergvinsdóttur grunnskólakennara í 

Naustaskóla að koma með góða uppskrift í næstu Króniku. 

 

Í Hlíðarfjalli er sannkölluð skíðaparadís rétt við bæjardyrnar og 

þar eru frábærar aðstæður til skíða- og snjóbrettaiðkunar.  

Opnunartími er: 

kl. 13-19 mánudaga-fimmtudaga,  

kl. 11-19 föstudaga, 

kl. 10-16 laugardaga og sunnudaga.  

Um páskahátíðina verður opið 9. apríl kl. 10-16, 10.-12. apríl    

kl. 10-19, 13.-16. apríl kl. 09-16 og 17. apríl kl. 10 -16. 

Sjáumst í Hlíðarfjalli! 
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Hver er maðurinn? 

Útgefandi: Akureyrarbær 

Ritstjóri: Hlynur F. Þormóðsson  

Ritnefnd: Alma Rún Ólafsdóttir, Bergljót Jónasdóttir, Hlynur F. Þormóðsson og 

Hjörleifur Hjálmarsson 

Netfang: kronikan@akureyri.is 

Hver er ungi maðurinn á myndinni? Lesendur eru beðnir að senda 

rétt svar á kronikan@akureyri.is. Dregið verður úr réttum svörum og 

fær viðkomandi verðlaun frá Sundlaug Akureyrar.  

Í síðustu Króniku birtist mynd af Margréti Eyfells, þjónustufulltrúa.  

Björg Leósdóttir hjá launadeild skilaði inn réttu svari og hlýtur verð-

laun frá Sundlaug Akureyrar. 

 

Mynd: Hlíðarfjall. 



 Ólafur Arnar Pálsson, aðstoðarforstöðu-
maður Sundlaugarinnar, sýnir á sér Hina 
hliðina í Krónikunni að þessu sinni. 
 
Ólafur er fæddur og uppalinn Akureyringur 
með BS gráðu í viðskiptalögfræði. Hann 
hefur gegnt starfi aðstoðarforstöðumanns 
síðan 2011. Hann sinnir margvíslegum verk-
efnum á skrifstofu sundlaugarinnar auk 
starfa við afgreiðslu og öryggisgæslu. 

Hvað er skemmtilegast við starfið þitt?  
Fjölbreytileiki verkefna, samskiptin við sundlaugargesti og frábært 
samstarfsfólk.  

Fjölskylduhagir?  
Ég er giftur Lenu S. Rögnvaldsdóttur og saman eigum við dóttur en 
komum með sína hvora dótturina inn í sambandið.  

Áhugamál?  
Ég fylgist vel með fótbolta. Ég er KA-maður og styð Liverpool í 
enska boltanum. Ég hef gaman af góðum kvikmyndum og sjón-
varpsþáttum og samveru með fjölskyldu og vinum. Ég leik golf 
þegar tími gefst til.  

Uppáhalds matur og drykkur?  
Það kemst enginn matur nálægt humri þegar kemur að 
bragði og áferð. Kaldur lagerbjór passar vel við.  

Hvaða bók ertu að lesa?  
Nýja Breiðholt eftir Kristján Atla Ragnarsson.  

Besti sjónvarpsþáttur?  
Breskir þættir eru oftar en ekki bæði vel gerðir og 
leiknir en ég verð þó að nefna bandaríska sjónvarspsþáttinn 
Breaking Bad.  

Fallegasti staður á Íslandi?  
Ég hef alltaf verið veikur fyrir Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi. 

Besta erlenda borgin? 
Ég hef farið reglulega til Liverpool sem er lífleg og heillandi menn-
ingarborg með fjölbreyttu úrvali veitinga- og skemmtistaða.  

Hvaða lag kemur þér í stuð?  
Flest með hljómsveitinni Nýdönsk.  

Uppáhalds tónlistarmaður / hljóm-
sveit?  
Pink Floyd.  
Uppáhalds leikari?  
Edward Norton.  

Leyndir hæfileikar?  
Mér er sagt að ég geri góðar sósur. 

 

Hin Hliðin Plötuskápurinn 
 
Jóhanna Bára Þórisdóttir,  
forstöðumaður launadeildar, skoðar  
Plötuskápinn sinn og dregur fram nokkra 
gullmola. 
 

 

 

Fyrsta platan sem þú 

keyptir? 

Let´s Dance smáskífan með David Bowie.  

 

Besta plata sem þú átt?  

Todmobile 7.  

Lélegasta plata sem þú átt?  

Shakin´ Stevens smáskífan Oh Julie eldist ekki vel.  

Mest spilaða platan þín?  

Todmobile plöturnar 7 og Úlfur.  

Bestu kaupin?  

Allar plötur Todmobile hafa verið bestu kaupin.  

Flottasta umslagið?  

Sin Fang Bous – Clangour.  

Ljótasta umslagið? 

Ég sé Akureyri.  

Besta barnaplatan?  

Vísnaplatan Einu sinni var.   

Skrýtnasta platan?  

Värttinä – Viena. Finnsk þjóðlög.  

Vínyll, CD, i-pod eða síminn?  

CD. 

Starfslýsing 

Starfslýsing gegnir mikilvægu hlutverki innan stofnana og fyrir-

tækja. Hún er t.a.m. grundvallaratriði í auglýsingu starfa, er höfð til 

hliðsjónar í starfsþróunarsamtali og liggur til grundvallar  

starfsmati. Mikilvægt er að allir starfsmenn fái afhenta þá  

starfslýsingu sem um starfið þeirra gildir og að hún sé uppfærð af 

stjórnanda með reglubundnum hætti.  

Í mannauðsstefnu Akureyrarbæjar segir að starfslýsingar skulu 

vera til fyrir öll störf og er markmið sem er stöðugt í vinnslu. Það er 

á ábyrgð stjórnenda/forstöðumanna og sviðsstjóra/

framkvæmdastjóra að gera starfslýsingar um leið og ný störf verða 

til sem og endurskoða þær með reglubundnum hætti eða eftir því 

sem þörf þykir. 

Viðbrögð vegna eineltis 

Samkvæmt niðurstöðum starfsmannakönnunar Akureyrarbæjar 

2016 veit 24,4% starfsfólks ekki hvert það á að tilkynna einelti, 

áreitni, hótanir og/eða ofbeldi á vinnustað. 

Starfsmaður sem telur sig hafa orðið fyrir einelti, kynferðislegri 

áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi á vinnustað, eða telur sig 

hafa rökstuddan grun eða vitneskju um slíka hegðun á vinnustað, 

skal upplýsa yfirmann, fulltrúa vinnustaðar í öryggisnefnd eða 

einhvern fulltrúa eineltisteymis: Halla Margrét Tryggvadóttir, sviðs-

stjóri stjórnsýslusviðs (halla@akureyri.is), Birna Eyjólfsdóttir, 

mannauðsráðgjafi (birnae@akureyri.is), Inga Þöll Þórgnýsdóttir, 

bæjarlögmaður (er í námsleyfi), Katrín Björg Ríkarðsdóttir              

aðstoðarmaður bæjarstjóra (katrinbr@akureyri.is).  

Í starfsmannahandbókinni er að finna verklag, leiðbeiningar, eyðu-

blöð og annað sem málið varðar og hvetjum við alla starfsmenn til 

þess að kynna sér málið. 

 

 

 

Gott að vita 

 

Mynd: Ragnar Hólm.      


