MATARHLÉ
Örlygur Helgason, fyrrverandi kennari
í Brekkuskóla, tók áskorun kollega
síns, Sævars Árnasonar, og birtir hér
girnilega mataruppskrift. Örlygur sendi
Innanbæjarkrónikunni dágott sendibréf og
þar segir orðrétt: „Þar sem Sævar Á. skoraði
á mig í eldamennskunni síðast, þá er viss léttir
að mæta honum og heimatilbúnu samlokunni
hans (ef við tökum ekki með alla dýrindis
réttina sem konan hans sá um að útbúa).
Ég veit af starfsmanni hér í bæ sem hefur
beðið um að fá að koma með næstu uppskriftir og eftir mikinn
þrýsting og umbun skal ég láta það eftir honum og leyfa honum að
sýna hvað í honum býr. Þetta er enginn annar en Pétur Ólafsson
skrifstofustjóri á Höfninni. Ég vil þakka honum fyrir allar gjafirnar
og óska honum góðs gengis“.

Veisluréttir Örlygs
Forréttur: Aðferð:
Snittubrauð skorið niður
og olía sett á það
Sett inn í ofn við 150 gráður
Síðan er sett alls kyns meðlæti ofan á

Uppáhaldið hjá mér er að grilla humar í
hvítlauksolíu (hvítlaukur saxaður niður
og blandaður við hvítlaukssmjör og
smurður), síðan er sett salt og pipar og
steinselja yfir og grillað í 8-10 mín. á
vægum hita. Með þessu er hægt að setja
Bónda brie, toscana skinku,
pepperoni, pesto o.fl.

GOTT AÐ VITA
Orlof
Sólin hækkar á lofti og brátt líður að sumarorlofinu. Af þessu tilefni er
hér að finna nokkrar gagnlegar upplýsingar um orlofið:

· Sumarorlofstími er frá 15. maí -30. september ár hvert.
· Yfirmaður ákveður hvenær orlof skuli tekið í samráði við starfsmann en
skylt er að verða við óskum starfsmanns ef því verður við komið.
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Starfsmannavefur
Akureyrarbæjar tekinn í notkun

· Starfmenn sem ekki eiga fullan orlofsrétt á launum eiga samt sem áður
rétt til þess að taka ólaunað orlof, sem nemur réttindum í
kjarasamningum.
· Veikist starfsmaður í orlofi telst sá tími, sem veikindum nemur, ekki til
orlofs enda tilkynni hann veikindin svo fljótt sem auðið er og sanni
með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.

Tekinn hefur verið í notkun nýr gagnvirkur vefur fyrir starfsfólk
Akureyrarbæjar þar sem nálgast má upplýsingar sem skráðar eru
um viðkomandi í SAP mannauðskerfi bæjarins. Vefurinn býður upp
á marga möguleika, t.a.m. getur starfsfólk skráð náms- og starfsferil
sinn á vefinn sem og uppfært persónuupplýsingar, s.s. breytingar á
aðsetri, símanúmeri, bankaupplýsingum o.fl.
Auk þess getur starfsfólk skoðað launaseðla sína á vefnum frá og með
síðustu áramótum, fengið upplýsingar um stöðu orlofs og sent inn beiðni
til viðkomandi yfirmanns um töku orlofs.

Hráefni: Aðferð:
4 kjúklingabringur Skera bringurnar niður í bita ca. 1x1 sm
1 dós rautt pesto og blanda því saman við pestoið. Láta
það standa í leginum í ca. 2 tíma, má vera
lengur til að fá meira bragð. Steikja síðan
á pönnu þannig að það brenni ekki en
steikist í gegn eftir smekk.

Á forsíðu vefjarins birtist daglega listi yfir þá starfsmenn sem eiga afmæli
ásamt lista yfir nýtt starfsfólk hjá Akureyarbæ. Að auki birtast á forsíðunni
fréttir af starfsmannahandbókinni á heimasíðu Akureyrarbæjar. Einnig
er á vefnum að finna starfsmannalista fyrir alla vinnustaði á vegum
Akureyrarbæjar.

Blanda saman salat:

Vefurinn verður í stöðugri þróun og á næstunni mun bætast við möguleiki
á að skoða reikninga sem gefnir eru út af Akureyrarbæ á viðkomandi
starfsmann, s.s. leikskólagjöld og fasteignagjöld. Fljótlega mun einnig
koma inn möguleiki á að skrá þátttöku á námskeið á vegum viðkomandi
vinnustaðar.

Blanda salatið við Doritos og kjúklinginn.
Rifinn ostur til að setja yfir salatið að eigin
vali.
Drykkir að eigin vali.

Eftirréttur: Aðferð:
1 lítri ís Blandað saman í blandara og borið fram á
4 kokosbollur diskum með skeið.
1 pk Smartís
3 þristar saxaðir niður
1/4 l mjólk
Verði ykkur að góðu!

STARFSMANNAFRÉTTIR AKUREYRARBÆJAR

· Ef ekki er tekið orlof á orlofstíma að ósk yfirmanns á starfsmaður rétt á
33% lengingu orlofs.

Kjúklingasalat fyrir fjóra að hætti Ögga

Iceberg haus
Feta ostur að eigin vali
1/2 Avokado
Doritos, 1 poki
Salat að eigin vali

3. tbl. 3. árg.

· Orlofsárið er frá 1. maí – 30. apríl.

Útgefandi: Akureyrarbær
Ritstjóri: Ragnar Hólm Ragnarsson
Ritnefnd: Ingunn Helga Bjarnadóttir, Jón Birgir Gunnlaugsson,
Ragnar Hólm Ragnarsson og Þórgnýr Dýrfjörð.
Netfang: akureyri@akureyri.is
Hönnun og umbrot: Stíll - Prentun: Ásprent

Sækja þarf um lykilorð á slóðina http://sulur.akureyri.is sem síðan er
sent í heimabanka viðkomandi starfsmanns. Hafi starfsmaður ekki aðgang
að heimabanka getur hann nálgast lykilorðið hjá Starfsmannaþjónustu
Akureyrarbæjar.
Fyrirspurnum um aðgang að starfsmannavefnum svarar Kristjana
Kristjánsdóttir, verkefnastjóri, með tölvupósti: kristjana@akureyri.is og
í síma 460-1075.

GAMLA MYNDIN

Umhverfisátak & vorhreinsun

Það er ótrúlegt hvernig rusl getur hlaðist upp á tiltölulega skömmum tíma.

Myndagetraun Innanbæjarkrónikunnar er unnin í góðri samvinnu
við Minjasafnið á Akureyri. Að þessu sinni er spurt:
Við hvaða götu í bænum stóð þessi nýlenduvöruverslun KEA?
Þeir sem vita svarið ættu að senda okkur svar sem fyrst á netfangið
akureyri@akureyri.is merkt „Myndagetraun Innanbæjarkrónikunnar“.
Dregið verður úr réttum svörum og einn heppinn lesandi fær í verðlaun 10
miða kort í Sundlaugina á Akureyri.
Í síðasta tölublaði Innanbæjarkrónikunnar var birt mynd af öskudagsliði
undir húsvegg og reffilegum lögreglumanni sem stóð á bak við börnin.
Spurt var við hvaða götu húsið sem fólkið stóð upp við hafi verið og einnig
hvað maðurinn hafi heitið. Nú tóku lesendur aldeilis við sér og fjölmörg
svör bárust. Um það bil helmingur þeirra var réttur því margir flöskuðu á
heiti götunnar sem um var spurt. Rétt svar er að húsið var lögreglustöðin
við Smáragötu og maðurinn hélt Valgarður Frímann, kallaður Gægæ.
Munið að senda svör við myndagetrauninni á netfangið akureyri@akureyri.is.

Umhverfisátak hófst formlega á Akureyri á degi umhverfisins þann
25. apríl sl. og stendur fram á haust. Átakið er samstarfsverkefni
umhverfisnefndar, framkvæmdaráðs og heilbrigðisnefndar Norðurlands
eystra . Markmið þess er að ekki séu skildir eftir á víðavangi lausamunir
sem valdið geta slysum, mengun eða lýti á umhverfinu. Hér er meðal
annars átt við bílflök, bílhluta, kerrur, vélar, tæki, landbúnaðarplast,
byggingarefni, umbúðir utan af sælgæti, drykkjum og annað
sambærilegt.
Líkt og í fyrra verður fyrirtækjum og einstaklingum sent hvatningabréf þar
sem óskað er eftir úrbótum innan tiltekins frests. Ef þær óskir verða að engu
hafðar, verða óþarfa hlutir sem teljast lýti á umhverfinu eða valdið geta
mengun, fjarlægðir á kostnað eigenda.
Vorhreinsunardagar verða á Akureyri 13.-19. maí. Eigendur og umráðamenn
lóða eru hvattir til að hreinsa af lóðum sínum allt sem er til óþrifnaðar
og óprýði. Setja má ruslið að götukanti þessa daga og munu starfsmenn
bæjarins fjarlægja það samkvæmt eftirfarandi áætlun:
Þriðjudagur 13. maí: Innbær og Suðurbrekka sunnan Þingvallastrætis og
austan Mýrarvegar.
Miðvikudagur 14. maí: Teigahverfi og Naustahverfi.
Fimmtudagur 15. maí: Lundahverfi og Gerðahverfi.
Föstudagur 16. maí: Miðbær, Oddeyri og Ytribrekka norðan Þingvallastrætis og austan Mýrarvegar.
Mánudagur 19. maí: Holtahverfi, Hlíðahverfi, Síðuhverfi og Giljahverfi.

HVAÐ ERTU AÐ GERA?

Haraldur Þór Egilsson sér um
safnakennsluna hjá Minjasafninu
á Akureyri og sinnir þar mikilvægu
starfi í uppfræðslu akureyrskrar
æsku og annarra gesta.
Hvað ertu að gera í vinnunni? Ég er að skipuleggja sumarnámskeið
fyrir 8 og 9 ára krakka ásamt því að taka á móti krökkum úr leik-,
grunn-, og framhaldsskólum bæjarins. Þá er ég líka á faraldsfæti og
heimsæki 8. bekki í heimilisfræði og spjalla við þau um hreinlæti
fyrr og nú. Þegar þessu sleppir tek ég þátt í að búa til sumarsýningu
safnsins, sem að þessu sinni fjallar um íslenska matarhefð.
Er gaman í vinnunni? Eins og gengur er misgaman en lang oftast er
stórskemmtilegt.
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Mér finnst skemmtilegast
að tala við fólk á öllum aldri. Leikskólakrakkar eru t.d. djúpt þenkjandi
fólk.
Hvaðan ertu? Fæddur í Reykjavík en ég myndi segja að ég væri
íslenskur Evrópubúi.
Af hverju býrðu á Akureyri? Mér var sagt að hér væri alltaf logn!
Svo er konan héðan.
Fjölskylduhagir? Giftur Sædísi Gunnarsdóttur. Við eigum tvær
stelpur, Unu og Eik.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Neikvæðni. Þegar fólk sér bara
vandamálin en engar lausnir.
Uppáhaldstónlist? Öll hljómfögur tónlist, þ.e. allt nema þungarokk.
Hvaða bók lastu síðast og hver er uppáhaldsbókin? Ensku rósirnar
fyrir dóttur mína. Riddarar hringstigans er frábær eins og ljóðin hans
Einars Más.
Uppáhaldsmatur? Mér finnst allur austurlenskur og indverskur matur
gómsætur. Konan býr líka til ljúffengan mat bæði hversdags og spari.
Uppáhaldsdrykkur? Allir ískaldir drykkir!

Sólveig Gunnarsdóttir hjá íbúaskrá Akureyrar var dregin úr hópi þeirra sem sendu inn rétt svör
við spurningunni síðast. Rétt svar var Smáragata og Valgarður Frímann. Sólveig fær að launum
bókina „Myndlist á Akureyri að fornu og nýju“ eftir Valgarð Stefánsson.

Einráður á Akureyri? Vera upplýstur einvaldur og láta gott af mér
leiða. Ég myndi byrja á því að banna akstur á sunnudögum.
Ætli Jói hafi ákveðið að merkja bílinn sinn rækilega en síðan gleymt hvar hann skildi hann eftir?

