
 

Í síðustu Króniku skoraði Ellert Örn 
Erlingsson forstöðumaður íþróttamála á 
Vilborgu Hjörnýju Ívarsdóttur forvarna- 
og félagsmálaráðgjafa að koma með 
uppskrift. Hér galdrar Vilborg fram 
dýrindis grænmetisrétt sem hún segir að 
sé kenndur við Möggu Rikk í uppskrifta-
bókinni sinni. „Ég vil nota tækifærið og 
þakka Möggu fyrir réttinn því öllum í 
fjölskyldunni finnst hann svo góður,“ 
segir Vilborg. 

3-4 msk. ólívuolía 
Rúmlega 1 msk. kúmenfræ 
Rúmlega 1 tsk. gul sinnepsfræ (má sleppa) 
Um það bil 2 cm rifin engiferrót (má nota engiferkrydd) 
1 msk. túrmerik  
2 msk. mild curry paste 
1-2 laukar 
3-5 hvítlauksrif 
5-6 kartöflur (meðalstórar) 
6-8 gulrætur 
1 dós niðursoðnir tómatar  
2-3 ferskir tómatar 
2-3 kúrbítar    
1-2 paprikur 
1-2 grænmetisteningar   
½  creamed coconut 

 

Þessa fallegu haustmynd af Gleránni tók Þórgnýr Dýrfjörð  
framkvæmdastjóri Akureyrarstofu. Bærinn okkar skartar sínu  
fegursta í haustlitunum. 

Byrjið á að poppa kúmen- og sinnepsfræ í olíunni. Bætið lauk og 
engiferrót út í og mýkið (passið að engiferið festist ekki í botninum). 
Bætið svo grænmetinu við og kryddið með grænmetisteningum, 
túrmerik og curry paste. Að því loknu er creamed coconut bætt út í og 
allt látið malla þar til grænmetið er orðið mjúkt og girnilegt.  

Gott meðlæti er indverskt nanbrauð 
sem hægt er að búa til eða kaupa 
tilbúið frosið, t.d. í Nettó, og hita í 
ofni. Verði ykkur að góðu. 

 

Vilborg skorar á Engilbert Ingvarsson hjá Framkvæmdadeildinni að 
koma með uppskrift í næsta Matartíma Krónikunnar. 
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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 

Lesendur eru beðnir að senda rétt svar til kronikan@akureyri.is.  

Dregið verður úr réttum svörum og fær viðkomandi verðlaun frá 
Sundlaug Akureyrar. 

Í síðustu Króniku birtist mynd af Sigríði Stefánsdóttur sem síðast 
gegndi starfi framkvæmdastjóra samfélags- og mannréttindadeildar 
og hefur nú látið af störfum hjá Akureyrarbæ. Krónikan þakkar Siggu 
samfylgdina og óskar henni velfarnaðar. 

 

Vilborg H. Ívarsdóttir,  

forvarna- og félagsmálaráðgjafi 



 

 
 

Friðný Sigurðardóttir er þjónustustjóri hjá 
Öldrunarheimilum Akureyrarbæjar þar sem 
hún hefur starfað síðan 1997. Hún er fædd og 
uppalin á Akureyri en hefur búið í Kaupmanna-
höfn og Esbjerg og er menntuð sem sjúkraliði, 
iðnrekstrarfræðingur og viðskiptafræðingur. 

Hvað er skemmtilegast við starfið þitt?
Samskipti við fólk á öllum aldri. Fjölbreytt verk-
efni þar sem engir tveir dagar eru eins.  
Að vera þátttakandi í grósku og þróun starf-
seminnar á ÖA. 

Fjölskylduhagir?  
Gift Benedikt Barðasyni og saman eigum við Barða, Maríu og 
Margréti. 

Áhugamál?   
Útivist og samverustundir með fjölskyldunni.  

Uppáhalds matur og drykkur?  
Lax, silungur og brauðsúpan sem ég fæ alltof sjaldan í vinnunni. 
Vatnið er best en er veik fyrir Coca Cola Light. 

Hvaða bók ertu að lesa?  
Smámyndasmiðinn eftir Jessie Burton. 

Besti sjónvarpsþáttur?  
Grace and Frankie þar sem Lily Tomlin og Jane 
Fonda fara á kostum sem konur á besta aldri 
sem lenda í því að eiginmenn þeirra yfirgefa 
þær hvor fyrir annan. 

Fallegasti staður á Íslandi?  
Raufarhöfn og Melrakkaslétta. Allt heillandi við þennan hluta 
landsins. Fer þangað árlega og oftar ef færi gefst. 

Besta erlenda borgin?  
Kaupmannahöfn. Þar líður mér alltaf vel enda borgin fjölbreytt og 
litskrúðug.  

Hvaða lag kemur þér í stuð?  
If It Makes You Happy með Cheryl Crow. 

Uppáhalds tónlistarmaður / hljómsveit?  
Er allt að því alæta á tónlist. Þessa dagana hlusta ég m.a. á Adele, 
Mammút, Foo Fighters og Kaleo. 

Uppáhalds leikari?  
Lily Tomlin 

Leyndir hæfileikar?  
Ég get ropað stafrófið! 

Hin hliðin Plötuskápurinn 
 
Börkur Heiðar Sigurðsson tækni- 
stjóri kerfisþjónustu Advania fyrir 
Akureyrarbæ tekur plötuskápinn 
sinn í gegn í Krónikunni að þessu 
sinni. 

Fyrsta platan sem þú keyptir? 
Bon Jovi – Slippery When Wet.   

Besta plata sem þú átt? 
Guns n´ Roses – Appetite for Destruction. Hin full-
komna rokkplata. 

Lélegasta plata sem þú átt? 
Papa Roach – Infest. Ég var einu sinni ungur og 
vitlaus. 

Mest spilaða platan þín? 
Blind Melon – Blind Melon. Best geymda leyndarmál 10. áratugarins. 
 
Bestu kaupin? 
At the Drive-In – Relationship of Command.  
Heyrnartólin fóru ekki af hausnum fyrr en þremur vikum seinna. 

 
Flottasta umslagið?  
Bob Hund – Det överexponerade gömstället.  

 

  

Besta barnaplatan?  

Dr. Gunni – Abbababb.  

 

Ljótasta umslagið? 

Cornelis Vreeswijk –  Cornelis sjunger Taube.  
Platan var í miklu uppáhaldi hjá pabba. Þetta 
umslag kom líka sterklega til greina sem 
flottasta plötuumslagið. 
 
Skrýtnasta platan? 
Kannski ófullnægjandi að segja „skrýtnasta platan“ því ég hef aldrei lagt 
á mig að hlusta á heila plötu með dj. flugvél og geimskip en hún hlýtur 
að eiga vinninginn sem skrýtnasti tónlistarmaðurinn! 

Vínyll, CD, i-pod eða síminn? 

Síðustu ár hefur það verið síminn. 

 

Mannauðsstefna Akureyrarbæjar.  

Í byrjun september 2016 samþykkti bæjarstjórn með 11 samhljóða 
atkvæðum endurskoðaða mannauðsstefnu Akureyrarbæjar. 
Skipaður var 12 manna starfshópur sem óskaði var eftir um-
sögnum frá stéttarfélögum, trúnaðarmönnum, fagnefndum og 
starfsfólki bæjarins.  

Við endurskoðun voru velferðarstefna og þjónustustefna bæjarins 
sameinaðar mannauðsstefnunni. Markmið velferðarstefnunnar, 
sem samþykkt var 2013, eru nú undir efnisþáttunum Heilbrigði, 
öryggi og vinnuvernd og viðverustjórnun.  Markmið þjónustu-
stefnunnar, sem samþykkt var 2010, eru nú undir efnisþættinum 
Framúrskarandi þjónusta. Þá voru einnig skilgreindir mælikvarðar 
sem notaðir verða til að veita stefnunni eftirfylgni. Á næstunni 
mun fara fram kynning á mannauðsstefnunni en einnig er hægt að 
nálgast hana í Starfsmannahandbókinni á www.akureyri.is/
starfsmannahandbok  

Starfsmannakönnun. 

Á næstu vikum mun starfsfólk Akureyrarbæjar eiga von á tölvu-
pósti með starfsmannakönnun um heilsu, líðan og starfstengd 
viðhorf. Líkt og undanfarin ár er könnunin unnin í samstarfi við 
Hjördísi Sigursteinsdóttur aðjúnkt við félagsvísindadeild HA og er 
undirbúningur á lokastigi. 

Niðurstöður fyrri ára má lesa í Starfsmannahandbókinni: 
www.akureyri.is/starfsmannahandbok 

 

 

Gott að vita 

             Þórgnýr Dýrfjörð 
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