MATARHLÉ

GOTT AÐ VITA
Mat á starfsaldri frá ríki.

Það er Þorvaldur Þorvaldsson,
aðstoðarleikskólastjóri Sunnubóls sem
er matgæðingur Krónikunnar að þessu
sinni. Hann býður upp á japanskan
kjúklingarétt sem er einfaldur, fljótlegur
og mjög góður þegar gesti ber að garði.
Í eftirrétt er svo boðið upp á sannkallaða
Bombu.
Þorvaldur skorar á Sævar Árnason
grunnskólakennara og annan þjálfara Akureyrar Handboltafélags
til að sjá um Matarhléið í næsta tölublaði Krónikunnar. Þorvaldur
hefur heyrt að hann sé mjög duglegur í eldhúsinu.

Bæjarráð Akureyrar samþykkti á fundi sínum 20. desember s.l.
tillögu kjarasamninganefndar þess efnis að frá 1. janúar 2008 verði
starfsreynsla frá ríki metin til starfsaldurs vegna símenntunarákvæða
kjarasamninga með sama hætti og starfsaldur frá sveitarfélögum.
Óskað er eftir að starfsvottorðum vegna starfsreynslu hjá ríki verði
skilað til starfsmannaþjónustu eigi síðar en 15. janúar næstkomandi.
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Ávarp frá bæjarstjóra

Japanskur kjúklingaréttur
Hráefni: Aðferð:
4 kjúklingabringur
½ bolli olía
¼ bolli balsamik edik
2 msk. sykur
2 msk. sojasósa
1 poki skyndinúðlur ekki nota kryddið
3-4 msk. möndluflögur eða eftir smekk
1-2 msk. sesamfræ eða eftir smekk
Salatpoki (t.d. blandað)
Tómatar (t.d. sherry)
1 stk. mangó ávöxtur
1 lítill rauðlaukur
Sweet hot chillisósa

Olía, balsamik edik, sykur og sojasósa
eru soðin saman í hámark 1 mín. og
hræra allan tíman. Síðan er hún kæld
og hrært annað slagið (ef það er ekki
gert skilur sósan sig). Gott er að geyma
eitthvað af sósunni og bera fram með
réttinum, hún er góð með brauðinu.
Núðlur, möndluflögur og sesamfræ
eru ristuð á þurri pönnu. Núðlurnar
eru brotnar í smá bita og þær ristaðar
fyrst því þær taka lengstan tíma, síðan
möndlurnar og fræin. Kælt.
Ath. núðlurnar eiga að vera stökkar.
Kjúklingurinn er skorinn í ræmur og
snöggsteiktur á pönnu með olíu. Sweet
hot chillisósu er hellt yfir og látið malla
í smástund.
Allt er sett í fat eða mót. Fyrst salatið,
síðan núðlugumsið ofan á svo balsamik
blandan yfir og að síðustu er heitum
kjúklingabringuræmunum dreift yfir.
Borið fram með brauði og hrísgrjónum.

Nýtt ár gengur í garð. Ár sem verður vonandi eitt af okkar bestu árum bæði
í vinnu og einkalífi. Á undanförnum árum höfum við, starfsfólk bæjarins,
unnið öll sem eitt að því að gera Akureyri að álitlegum búsetustað og
eftirsóttum heim að sækja. Það verk hefur verið unnið af metnaði og
elju. Íbúum fjölgaði um ríflega 400 manns á liðnu ári og nálgast því
íbúatala Akureyringa óðfluga átjánda þúsundið. Akureyri er jafnframt í
hópi vinsælustu ferðamannastaða landsins.

Börn úr leikskólanum Hlíðabóli taka lagið.

Bomban

,,Það verður enginn svikinn af að halda tryggð við Eyjafjörð”, svo að
ég fái orð að láni frá Davíð Stefánssyni. Við sem byggjum þennan fjörð
vitum þetta og mikilvægt er að þakka fyrir þau daglegu atkvæði sem
íbúar greiða Akureyri með búsetu sinni hér. Þau eru okkar styrkur.

Hráefni: Aðferð:
2 perur
1 epli
1 kíví
jarðaber, smá slatta
vínber
brómur
bananar
100 gr. Opal appelsínusúkkulaði
5-6 kókosbollur

Skerið ávextina í bita, saxið súkkulaðið, allt
sett í eldfast mót. Kókosbollurnar skornar í þrjá
bita hver og sett ofan á ávextina. Hitið í ofninn í
u.þ.b. 10 mín við 150 gráður.

Útgefandi: Akureyrarbær
Ritstjóri: Ragnhildur Aðalsteinsdóttir
Ritnefnd: Fjóla Björk Jónsdóttir, Jón Birgir Gunnlaugsson,
Ragnhildur Aðalsteinsdóttir og Þórgnýr Dýrfjörð

Verði ykkur að góðu!

Hæfileg íbúafjölgun styrkir bæjarfélagið okkar sem einkennist af
fjölbreyttu atvinnulífi og aðstæðum þar sem allir geta skapað sér sín eigin
tækifæri. Hér er samfélag sem býður uppá ótal afþreyingarmöguleika rétt
við bæjardyrnar. Það gefur færi á fleiri samverustundum fjölskyldunnar
en gefast í stærri bæjum og styður við þau fjölskylduvænu gildi sem
bærinn vill standa fyrir. Samfélagið er öflugt, skapandi og sterkt en ekki
samfélag streitu, fjarlægðar og afskiptaleysis.

Ég flyt ykkur mínar bestu þakkir fyrir vel unnin störf í þágu bæjarins
okkar á undanförnu ári og óska ykkur alls hins besta á nýju ári.
Megi Akureyri ganga allt að sólu!

Netfang: akureyri@akureyri.is
Hönnun og umbrot: Stíll - Prentun: Ásprent

Sigrún Björk Jakobsdóttir

GAMLA MYNDIN

Myndagetraunin er orðin að föstum lið Innanbæjarkrónikunnar og
er að venju unnin í samvinnu við Minjasafnið á Akureyri. Að þessu
sinni er spurningin þessi:
Á myndinni hér fyrir ofan má sjá tvo menn klædda að hætti Napoleons
hlaða fallbyssu, hvert er tilefnið?
Sendið okkur svar sem fyrst á netfangið akureyri@akureyri.is merkt
„Myndagetraun Innanbæjarkrónikunnar“. Í verðlaun fyrir rétt svar er
að þessu sinni bókin Myndlist á Akureyri að fornu og nýju eftir Valgarð
Stefánsson.
Getraunin í síðasta tölublaði var líklega fremur létt því fjölmörg svör bárust
og voru þau öll rétt. Húsið á myndinni heitir Melstaður og var nafn Pálínu
S. Jónsdóttur, sjúkraliða í heimahjúkrun, dregið úr réttum svörum. Hún
fékk að launum tvo miða hjá Leikfélagi Akureyrar. Myndina af Melstað
tók Erlingur Davíðsson.

Fjölsmiðjan á Akureyri

HVAÐ ERTU AÐ GERA?

Fjölsmiðjan er valkostur fyrir ungmenni á aldrinum 16-24 ára sem
einhverra hluta vegna hafa ekki fundið sig í skóla eða á vinnumarkaðnum.
Í henni fer fram nokkurs konar starfsþjálfun þar sem ungmennunum er
hjálpað að finna styrkleika sína og öðlast starfsreynslu sem auðveldar
þeim að komast út á vinnumarkaðinn eða í skóla á ný. Ungmennin fá
greidd laun fyrir vinnu sína í Fjölsmiðjunni.
Fjölsmiðjan á Akureyri var stofnuð síðastliðið sumar að fyrirmynd
Fjölsmiðjunnar í Kópavogi sem starfað hefur með góðum árangri
undanfarin sex ár. Starfsmenn hennar hafa á undanförnum mánuðum unnið
hörðum höndum að því að koma upp húsnæði á Óseyri 1a. Þar er ætlunin
að hafa verslun með gömul húsgögn og muni, bílaþvottastöð og mötuneyti.
Ungmennin sem eru í Fjölsmiðjunni munu því starfa við að þrífa, lagfæra og
selja húsgögn, þvo bíla og vinna í eldhúsi. Mötuneytið verður fyrst um sinn
einungis hugsað fyrir skjólstæðinga Fjölsmiðjunnar en síðan er ætlunin að
færa út kvíarnar og bjóða fyrirtækjum að nýta sér þjónustuna.
Fjölsmiðjan er sjálfseignarstofnun og voru stofnaðilar Akureyrardeild
Rauða krossins, Rauði krossinn, Akureyrarbær, Vinnumálastofnun
Norðurlandi eystra, FVSA og Eining-Iðja. Hún er rekin í samvinnu við
fjölskyldudeild Akureyrarbæjar,Vinnumálastofnun Norðurlandi eystra og
Rauða Krossinn. Fjölsmiðjan er með tvo starfsmenn á launum og í janúar
bætist þriðji starfsmaðurinn við sem er kokkur og mun hafa umsjón með
eldhúsi og mötuneyti. Til að komast í vinnu hjá Fjölsmiðjunni þarf tilvísun
frá Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar eða Vinnumálastofnun Norðurlandi
eystra. Þegar starfsemin verður kominn á fullan skrið verður hægt að sækja
um beint til Fjölsmiðjunnar í síma eða gegnum tölvupóst.

Jóna Kristín Einarsdóttir er bókavörður á Amtsbókasafninu þar
sem hún hefur unnið síðastliðin tvö ár. Við báðum Jónu að segja
okkur aðeins frá sjálfri sér með því að leggja fyrir hana nokkrar
hefðbundnar spurningar.
Hvað ertu að gera í vinnunni? Öll almenn störf sem falla til á
bókasafninu, ásamt því að skanna dagblöð svo þau séu aðgengileg á
netinu.
Er gaman í vinnunni? Mjög gaman. Og það sem er mér mikils virði
er hvað samstarfsfólkið er frábært.
Hvað er það skemmtilegasta við vinnuna? Allt.
Hvaðan ertu? Fædd og uppalin í Keflavík, en bjó í 30 ár í Hafrafellstungu í Öxarfirði.
Af hverju býrðu á Akureyri? Fluttum hingað 2004 þegar við hættum
búskap.
Fjölskylduhagir? Gift Helga Val Grímssyni og við eigum 3 uppkomnar
dætur og 4 barnabörn.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Tillitsleysi.
Uppáhaldstónlist? Öll ljúf tónlist.
Hvaða bók lastu síðast? Afturelding eftir Viktor Arnar Ingólfsson.
Uppáhaldsmatur? Rjúpur og hreindýr á jólunum.
Uppáhaldsdrykkur? Vatn.
Einráð á Akureyri? Jafna launamun milli landshluta!

Pálína S. Jónsdóttir, sjúkraliði í heimahjúkrun, með leikhúsmiðana tvo.

Hannes Pétursson og Erlingur Kristjánsson eru umsjónarmenn Fjölsmiðjunnar.

