MATARHLÉ
Ég ætla að deila með ykkur uppskrift
af innbökuðum laxi sem ég er búin
að matreiða með tilbrigðum í nokkur
ár, eftir að hafa smakkað hann fyrst í
starfsmannateiti í Oddeyrarskóla.
Nú þykir mér best að bera með honum
ferskt grænmeti og sítrónusmjör, sem
er líka mjög gott með steiktum fiski eða
ostum og kexi. Eftirréttir eru ekki endilega
mín deild svo í staðinn læt ég fljóta með
Helga Hauksdóttir,
kennsluráðgjafi á skóladeild uppskrift af rabarabara chutney sem er
mjög góður grunnur í sósu með kjúklingi
og sem meðlæti með flestu kjöti. Ég skora á Karl Frímannsson að
töfra fram góðar uppskriftir í næsta blað.

INNBAKAÐUR LAX
1 gott laxaflak
1 plata smjördeig (kaupi það
frosið hjá Kristjáni)
200 gr sveppir
1 laukur
2 egg
1 poki fljótsoðin hrísgrjón
salt og annað krydd eftir smekk,
t.d. pipar og hvítlauksblanda
Grjónin eru soðin og kæld
aðeins. Skerið niður sveppi og
lauk og steikið létt. Hrært saman
við hrísgrjónin, ásamt eggjum
og kryddi. Roðflettið laxaflakið
og plokkið beingarðinn úr. Ég
klíf það oftast eftir endilöngu, til
að fá það jafn þykkt í báða enda.
Deigið flatt út, 2/3 af hrísgrjónablöndunni dreift yfir, laxinn
settur ofan á og kryddaður. Þá
er afganginum og grjónablöndunni dreift yfir flakið og því svo
pakkað inn. Penslað með eggi
og V göt klippt á deigið. Bakað
í ofni við 180° í um 30 mínútur.

Sítrónusmjör

4 egg
1 1/3 bolli sykur
1 bolli ferskur sítrónusafi
(3 góðar sítrónur)
175 gr smjör
1 msk rifinn sítrónubörkur
smá salt og gulur matarlitur

Þeytið egg og sykur vel saman
í hrærivél. Bræðið smjör í potti
og hellið eggjahrærunni saman
við og loks sítrónusafa, berki,
salti og matarlit. Sjóðið við
láganhita og þeytið stanslaust í
10 mínútur. Hellið strax í gegn
um sigti í skál. Kælið aðeins.
Setjið á krukkur og skrúfið lokið
strax á.

VINNUSTUND
Akureyrarbær hefur keypt tíma-
og viðveruskráningakerfið Vinnu
Stund frá Advania. Vinnu
Stund
heldur utan um tíma-, viðveru- og
fjarvistaskráningar starfsmanna og
nýtist til að skipuleggja vinnutíma
þeirra.
Í tilkynningu frá Advania er haft eftir
Höllu Margréti Tryggvadóttur, starfsmannastjóra Akureyrarbæjar, að
innleiðing VinnuStundar auðveldi launavinnslu og launaútreikninga.
„Ávinningur okkar felst í að stjórnendur fá bætta yfirsýn yfir viðveru
og fjarveru starfsmanna og starfsmenn fá greiðan aðgang að ýmsum
upplýsingum sem nýtast þeim vel,“ segir hún.
Gert er ráð fyrir að VinnuStund verði tekin upp í áföngum á öllum
deildum Akureyrarbæjar og að lokinni innleiðingu verði allir starfsmenn
komnir með skráningu á vinnutíma sínum. Eiríkur Björn Björgvinsson
bæjarstjóri segir þetta mikilvægt skref í þróun á starfsmannaþjónustu
bæjarins og í samræmi við stefnu bæjarins í starfsmannamálum.
VinnuStund verður beintengd við SAP-mannauðs- og launakerfi
bæjarins og fæst með því aukin sjálfvirkni í launavinnslu.
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STARFSMANNAFRÉTTIR AKUREYRARBÆJAR

LITADÝRÐ OG MANNLEGI ÞÁTTURINN
Líkt og sumarið getur verið litríkt, þá er haustið ekki síðra. Það má
sjá á nokkrum af myndunum í Krónikunni núna, en þær tók ung þýsk
kona sem skrifar stuttan pistil um það að dvelja og vinna tímabund
ið á Akureyri. Mannlegi þátturinn verður meira ríkjandi í efni næstu
tölublaða og við vonum auðvitað að það mælist vel fyrir.

Rabarbara chutney

1 kg rabarabari
12 stk þurrkaðar aprikósur
4 stk rauðlaukur
2–3 tsk edik
1 dl vatn
Brytjað og soðið saman í potti í
15 mínútur.
1 kg sykur (má minnka það
magn ef vill)
2 msk engiferrót
3 msk karrý
4 tsk salt
1 rauð paprika
Allt soðið í 1 ½ klst í opnum
potti.
Verði ykkur að góðu!
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Í starfsnámi á Akureyri

Hestamennska
Ég er í krefjandi starfi sem gerir kröfu um gott líkamlegt form og andlega
vellíðan. Í frístundum mínum reyni ég því að hlúa að líkama og sál.
Fyrir utan það að sinna heimilinu, fjölskyldu og vinum, slappa af og
hvíla mig, hafa útivist og hreyfing alltaf skipað stóran sess í lífi mínu. Ég
les mikið og finnst mjög gefandi að sækja lista- og menningarviðburði.
Áður fyrr fólst hreyfing mín mest í gönguferðum og skíðaástundun en í dag
á hestamennska hug minn allan. Henni fylgir mikil skuldbinding, hestarnir
eru yfirleitt teknir á hús rétt fyrir eða eftir áramót, þeim þarf að gefa kvölds
og morgna, allt þar til þeir fara aftur út í haga í byrjun júní. Auk þess þarf að
þjálfa þá og temja. Þótt ég og Hjalti Jón Sveinsson, maðurinn minn, deilum
umhirðu þeirra með góðum hesthússfélögum og Hjalti Jón beri hitann
og þungann af okkar ábyrgð, hef ég í vaxandi mæli tekið þátt. Enda eru
hestar einstakar skepnur sem smám saman hafa unnið hug minn og hjarta.

Hæ hæ, ég heiti Lisa. Ég er nemandi í bókasafns- og upplýsingafræði í Þýskalandi, en er núna komin í starfsnám á Amtsbókasafninu og ætla að vera hérna
fram í febrúar. Meðal annars hef ég gaman af ljósmyndun og söng.
Ég hafði aldrei komið til Akureyrar áður, þó ég hafi verið eitthvað á Íslandi, svo
mig langaði að kynnast Norðurlandinu og fólkinu hérna. Núna hefur rúmur
mánuður liðið og mér finnst bara ótrúlega skemmtilegt bæði að búa og vinna
á Akureyri. Það er fullt að gera á hverjum degi og ég nýt þess að starfa með svo
frábæru fólki sem starfsmennirnir á bókasafninu eru.
Amtsbókasafnið er mjög lifandi og þægilegur staður að vera á og mikið hlakka
ég til vetrarins sem mun bjóða upp á skemmtilega og spennandi tíma.

Hápunktur hestamennskunnar er á sumrin en þá förum við í nokkurra daga
hestaferð í góðra vina hópi. Í sumar fórum við til dæmis ríðandi yfir gamla
Kjalveg og nutum frábærs veðurs mest allan tímann sem gerði ferðina
ógleymanlega. Við hófum hana við Mælifell í Skagafirði og lukum henni hjá
vinum okkar á Hrafnkelsstöðum, í nágrenni Flúða. Nú erum við farin að huga
að ferðalagi næsta sumars en svona ævintýri krefjast alltaf góðs undirbúnings.

Breytt dagsetning á árshátíð Akureyrarbæjar 2014
Undirbúningshópurinn hefur tekið ákvörðun um að færa árshátíð Akureyrar
bæjar til 22. mars 2014. Ástæður þess eru að vetrarfrí í grunnskólum
Akureyrarbæjar eru tímasett frá 5.–7. mars og þar sem margir starfsmenn
Akureyrarbæjar eiga börn í grunnskólunum vilja þeir nýta þennan tíma með
fjölskyldunni. Í anda fjölskyldustefnu bæjarins var því þessi ákvörðun tekin.
Gleðifregn við greinum frá
Þá göngum við á fögnuð sannan
Margt í boði, margt að sjá,
Í mars, þann tuttugasta og annan
(f.h. undirbúningshópsins, Sesselja Sigurðardóttir)

Soffía Lárusdóttir

HVAÐ ERTU AÐ GERA?
Helga Björg Jónasardóttir er fædd
áAkureyri 1968, ólst upp á norður
brekkunni,er samt Þórsari. Bjó á Akureyri
til tvítugs þar til hún kláraði Menntaskóla.
Fór að því loknu í Skúlptúrdeild í
Myndlista- og handíðaskóla Íslands en
lauk náminu í Myndlistarskólanum á
Akureyri og kennsluréttindanámi að því
loknu við HA. Vann við kennslu og að
myndlist fram til 2000. Stofnaði kerta
verkstæðið Vaxandi árið 2000 og rak það
í ellefu ár á Reykjavíkursvæðinu. Dreif sig
aftur í nám 2006 og lauk BA í vöruhönnun
frá Listaháskólanum 2009. Hefur síðan
þá starfað í hönnunarfyrirtækinu Björg
í bú í hlutastarfi. Síðastliðna tvo vetur var hún búsett í Svíþjóð og lauk
meistaragráðu í hönnun frá Gautaborgarháskóla í júní. Flutti norður í
sumar eftir 15 ára fjarveru og er frístundabóndi í Hlíðarfjalli ásamt maka
og börnum.
Í hverju er starfið fólgið?
Dagleg umsjón með tómstundastarfi fullorðinna í Punktinum. Skipulagning
námskeiða og annarrar starfsemi. Kynning á starfsemi Punktsins, leiðsögn
og fjölmörg tilfallandi verkefni.
Hvað er skemmtilegast við starfið?
Frábært samstarfsfólk og góður andi á staðnum.
Fjölskylduhagir?
Gift Jóhannesi Má Jóhannessyni, börnin okkar eru Ísak Már, Bjarney Anna
og Fríða Snædís, öll orðin sjálfráða.
Áhugamál?
Hönnun, myndlist, ferðalög, fluguveiði, skíði, hreyfing og heilsa, samvera
með vinum og fjölskyldu.
Leyndir hæfileikar?
Já já ýmsir, en ef ég myndi gefa þá upp þá væru þeir ekki lengur leyndir ;)
Hvaða bók lastu síðast?
Önnur veröld - ólík skynjun: Lífsreynsla fólks á einhverfurófi eftir
Jarþrúði Þórhallsdóttur.
Uppáhaldsmatur?
Humar er langbestur. Indverskur matur er líka í uppáhaldi.
Uppáhaldskvikmynd?
La vita e bella (Life is beautiful)
Áttu þér draum?
Já eða frekar drauma og vinn markvisst að því að láta þá rætast í lífinu.
Innanbæjarkrónikan í þremur orðum?
Forvitnileg, fræðandi, fersk og nýuppgötvuð.

