
 

Hver er litli drengurinn á 

myndinni?  
Lesendur eru beðnir um 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 Soffíu 

Vagnsdóttur, þáverandi sviðsstjóra fræðslusviðs. 

Það var enginn með rétta lausn þó svo að nokkrar 

tilgátur hafi borist. 

  

Í síðasta Matartíma skoraði Anna Lilja 

Sævarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri á 

Tröllaborgum, á Inga Þór Ágústsson, 

forstöðumann Öldrunarheimila Akureyrar að 

koma með ljúffenga uppskrift. 

Lax með rauðlauk og eplum 

 

750 gr. laxaflök 

150 gr. epli  

150 gr. rauðlaukur 

1 búnt ferskt 

Estragon 

Salt og pilar 

1 dl. ólífuolía 

Roð og beinhreinsið 

laxaflökin og skerið í 

fjóra jafna bita. 

Afhýðið eplin og 

rauðlauk, skerið eplin í teninga en rauðlaukinn í báta. Rífið niður 

estragon og blandið saman við eplin og rauðlaukinn. Setjið þetta í 

smurt eldfast mót, kryddið með salti og pipar og bætið 1 dl. af 

ólifuolíu saman við. Setjið laxinn í mótið, smyrjið hann með ólifuolíu 

og kryddið með salti og pipar. Bakið laxinn í ofni við 180°C í 10 

mínútur. Gott að bera fram með saffran – hollandais sósu. 

Saffran – hollandais sósa 

 

300 gr. smjör 

3 stk. eggjarauður 

1 stk. sítróna, safinn 

Saffran 

Salt og pipar 

Bræðið smjörið í potti. Stífþeytið eggjarauður yfir vatnsbaði og 

blandið bræddu smjörinu varlega saman við. Smakkið til með 

sítrónusafa, saffran, salti og pipar. 

Verði ykkur að góðu. 

Ákveðið hefur verið að hætta útgáfu Krónikunnar á því formi 

sem hún hefur verið og er þetta  því síðasta tölublaðið sem 

sent verður út. Framvegis munu þó  ákveðnir efnisþættir 

birtast reglulega í starfsmannahandbókinni.  Ritstjórn vill 

þakka öllum starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir samfylgdina 

í gegnum árin og óskar þeim jafnframt gleðilegs sumars. 
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Sigríður J. Trampe sýnir á sér Hina hliðina í 
sumarútgáfu Krónikunnar. Sigríður er yfir 
móttöku Listasafnins á Akureyri og sinnir 
með fram því margvíslegum 
skrifstofustörfum fyrir Listasafnið. 
 
Hvað er skemmtilegast við starfið þitt? 
Að fá að vinna með frábæru fólki og  
læra á hverjum degi eitthvað nýtt. Enda 
hlakka ég alltaf til að fara í vinnuna. 
 
Fjölskylduhagir? 
Ég á fjóra dásamlega stráka og er í sambúð við þann frábæra 
mann, Tryggva Pálsson. Með honum fylgdi svo einn strákur og ein 
stelpa, sem eru að sjálfsögðu frábær líka. Einnig fékk ég titilinn, 
amma, nú á dögunum. 
 
Áhugamál? 
Fjallaferðir á ýmsum ferðatækjum, ekki spurning. 
 
Hvað ætlarðu að gera í sumar? 
Skella mér á fjöll. 
 
Hvaða bók lastu síðast? 
Náðarstund eftir Hannah Kent. 
 
Hvaða kvikmynd sástu síðast? 
Deadpool 2. 
 
Besti sjónvarpsþáttur?  
Margir góðir. En sakamálaþættir með góðum spuna eru í uppáhaldi 
um þessar mundir. 
 
Uppáhalds leikari?  
Margir góðir en Morgan Freeman ber af. 
 
Fallegasti staður á Íslandi?  
Aldeyjarfoss í Skjálfandafljóti í Bárðardal. 
 
Besta erlenda borgin?  
Glasgow, Skotlandi. 
 
Hvaða lag kemur þér í stuð?  
Öll lög með góðum takti. 
 
Hvaða matur er bestur á grillið? 
BBQ marineraður kjúlli. 
 
Hvað finnst þér skemmtilegast við sumarið? 
Að komast í góða fjallaferð í góðum vinahóp. 

Kristinn Már Torfason, forstöðumaður á 
búsetusviði, skoðar Plötuskápinn fyrir sumarið og 
dregur fram nokkra gullmola. 
 
Fyrsta platan sem þú keyptir? Safnplatan 
Northern Light Playhose.  Á gullöld pönksins voru 
þetta góð kaup og platan stenst vel tímans tönn. 
 
Besta plata sem þú átt? Sennilega er Time með 
Tom Waits sem ég held mikið upp á og sæki í að 
hlusta á aftur og aftur. 
 
Lélegasta plata sem þú átt? Ég á nokkuð af tónlist sem hefur ekki heillað 
mig en ég man ekki eftir neinu lélegu þannig lagað.  
 
Mest spilaða platan þín? Það eru sennilega diskar með Friðriki Karlssyni, 
slökunar- og íhugunartónlist af bestu gerð. Sennilega hlusta ég oftast á 
þá við hugleiðslu.  
 
Uppáhalds platan? Það er sennilega The Joshua Tree með U2 sem mér 
þykir mjög vænt um, mér kemur í hug líka 
barnaplötur með leikritum Thorbjörns Egners sem 
mér þykir alltaf vænt um líka.  
 
Bestu kaupin? 7. Sinfónía Beethovens sem ég 
keypti í Tónabúðinni um leið og fyrsta 
geislaspilarann og heillaðist upp úr skónum og 
ofan í þá aftur. 
 
Flottasta umslagið? Dark Side of the Moon með Pink Floyd.  

 
Ljótasta umslagið? Beastiality með The 
Handsome Beast.  
  
Besta barnaplatan? Dýrin í Hálsaskógi.  
 
Skrýtnasta platan? Plata með hljómsveit frá 
Grænlandi, undarlega skemmtilegt. 
 

Vínyll, CD eða Spotify? Allt saman, bara spurning um stemninguna. 
Engin hreinræktuð trú hvað það varðar. Engu að síður er ákveðin dulúð 
að setja vínylplötu á plötuspilara, spila hlið a og svo b og skoða 
umslagið.  

 
 

 Sumarstarfsfólk hjá Akureyrarbæ 
Fjöldi sumarstarfsfólks er kominn til starfa og fleiri á leiðinni. Þegar 
starfsmaður hefur störf þarf í samráði við yfirmann að skila inn 
ýmsum gögnum og upplýsingum til launadeildar. Launadeildin er 
staðsett í ráðhúsinu og er opin virka daga á milli kl. 11:00 og 16:00. 
 

• Skila þarf eyðublaði um nýtingu persónuafsláttar í síðasta lagi 

sjö virkum dögum fyrir útborgun.  

• Skila þarf prófskírteinum vegna fagnáms.  

• Skila þarf staðfestingu um viðbótarnám sem metið er sam-

kvæmt kjarasamningi starfsmanns, þ.m.t. skírteini vegna 
stúdentsprófs.  

• Skila þarf starfsvottorðum vegna símenntunarálags, stað-

festingu fyrri vinnuveitanda á starfstíma í fagi eða stað-
festingu á starfstíma hjá öðrum sveitarfélögum, ríki og á 
almennum markaði eftir því sem við á.  

• Ef starfsmenn hyggjast greiða í séreignarsjóð þarf að skila 

samningi hvort sem viðkomandi hefur verið í starfi hjá Akur-
eyrarbæ áður eða ekki. Nánari upplýsingar er að finna í 
starfsmannahandbók á heimasíðu bæjarins: 
www.akureyri.is/starfsmannahandbok 

 
Hægt er að fá nánari upplýsingar á launadeild 
launadeild@akureyri.is 

Gott að vita 

http://www.akureyri.is/starfsmannahandb
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