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En tidning för alla nya Kristianstadsbor

Välkommen
till Kristianstad!

Välkommen till
Kristianstad!
Jag hoppas att du känner dig varmt välkommen hit till oss! Kristianstads kommun växer stadigt och
är på väg mot 85 000 invånare. Men här finns fortfarande gott om utrymme för både dig och för
andra som vill lyfta mot högre höjder och utvecklas tillsammans med oss.
Med den här tidningen vill vi hjälpa dig som nyss har flyttat
hit att bekanta dig med din nya kommun och hembygd. Förhoppningsvis upptäcker du nya spännande platser och saker
att göra när du läser
Du kommer att upptäcka att Kristianstad är fullt av överraskningar, motsägelser och nya perspektiv.
Vår stad föddes ur krig. Staden anlades 1614 som dansk
försvarsfästning. Mer än hundra år av strider, svält, epidemier
och umbäranden passerade innan människorna i trakten fick
uppleva en verklig, varaktig fred.
Skånes historia är ändå ett trösterikt exempel på att krig
och konflikter inte måste vara för evigt. En gammal krigszon
kan faktiskt utvecklas till en trygg och fredlig tillflyktsort för
människor från många håll.
För människorna i Kristianstadstrakten har vattnet i alla
tider utgjort både ett hot och en tillgång.
Staden grundades på sin plats vid Helge å för att de ogästvänliga och svårtillgängliga våtmarkerna skulle hålla fienderna

Welcome to Kristianstad!
I would like to give you a warm welcome to the municipality of Kristianstad,
your new home. I hope that you soon will discover all the advantages of
living here, in a municipality undergoing growth and development.

på avstånd. Samma våtmarker betraktas i dag som några av
Skånes mest attraktiva besöksplatser. Kristianstads Vattenrike
lockar varje år hundratusentals besökare – allt från forskare
och ornitologer till vandrare och skolklasser. Själv tycker jag
att det är fantastiskt att leva mitt i Vattenriket och jag hoppas
att du snart ska hitta dina favoritutflyktsställen.
Vi har drygt 400 år av historia och tradition att vila oss
mot. Men mest vänder vi blicken framåt och ser nya möjligheter för vår stad och kommun. Det känns bra att du har
kommit för att dela den framtiden med oss.
Om du har några frågor eller funderingar om din nya
hemkommun är du alltid välkommen till Rådhus Skåne,
där vårt medborgarcenter kan svara på det mesta som rör vår
kommun. Välkommen!

Christel Jönsson
Kommundirektör, Kristianstads kommun

If Swedish is not your first language and you require assistance or guidance in
your new municipality, you are always welcome to visit the Citizen Information
Centre located in the Town Hall Rådhus Skåne, close to the Central station.
You can also reach the Citizen Information Centre by phone 044-13 50 00.

Christel Jönsson
Municipal Chief Executive

Om Kristianstads
kommuns förvaltning

Foto: biosfärkontoret

Foto: biosfärkontoret

Om Kristianstads kommun
Kommunen har drygt 84 000 invånare och av
dessa bor omkring 37 000 i centralorten Kristianstad. Till ytan är kommunen den största i
Skåne med sina 1 346 km².
Spirit of Food
Varje dag äter eller dricker alla i Sverige någonting från Kristianstadstrakten. Kommunen
erbjuder mat, dryck och upplevelser för alla sinnen - Spirit of Food, som vi ibland kallar det.
Staden mitt i vattnet
Få platser har så rik och varierad natur som
Vattenriket runt Kristianstad. Området är utsett
till biosfärområde av FN-organet Unesco. Det

innebär att vi lever i ett modellområde som
visar hur vi kan både bevara och utveckla naturens resurser på ett hållbart sätt. Naturum är ett
populärt besökscenter som ligger mitt i stan och
samtidigt mitt i naturen.

delscentrum. Den kompakta stadskärnan
med gågator, butiker och serveringar lockar
till sig människor från ett stort område. Galleria Boulevard har tillfört nya butiker och
upplevelser.

Danskt påbrå
Den danske kungen Christian IV grundade staden Kristianstad 1614. Kungens blågula vapen,
med C4-skölden, används fortfarande i många
olika sammanhang som en symbol för Kristianstad och ingår i kommunens logotyp.

Nära – enkelt – bekvämt
Kristianstads kommun tillhör samarbetet Greater Copenhagen som omfattar Skåne och
Själland i Danmark. Öresundsregionen är en
av de snabbast växande regionerna i norra
Europa. Tågen går nästan dygnet runt via
Öresundsbron till Danmark. Du är i Kastrup
eller Köpenhamn på mindre än två timmar.
www.kristianstad.se

Handelsstaden
Kristianstad har en lång tradition som han-
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Kristianstads kommun är en arbetsgivare
med cirka 7 400 anställda. Vi som jobbar
inom den kommunala verksamheten ska ha
medborgarnas bästa för ögonen. De folkvalda politikerna tar beslut, som medarbetarna sen förverkligar.
Kristianstads kommuns verksamheter
kostar omkring 7 miljarder kronor varje
år. Det finansieras till största delen genom
skatteintäkter. 85 procent av kommunens
budget går till skola, vård och omsorg.

Omslaget
Tea och Gertrud
Pehrsson smakar
hallon på Skördefesten som firas
i Tivoliparken i
september varje år.
Foto: Claes
Sandén,
Kristianstads
kommun
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Som nyinflyttad har du fått tidningen
med posten, dina adressuppgifter har vi
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi
hanterar dina personuppgifter hittar du
denna information i vår integritetspolicy
som finns på
www.storstadspress.se/dataskydd
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Naturum Vattenriket lockar besökare från när och fjärran. Det finns mycket att upptäcka för alla åldrar.

Foto: Claes Sandén, Kristianstads kommun

Redet i vassen lockar
besökare från när och fjärran
Mitt i staden, mitt i Vattenriket. På pålar i åkanten, i gränslandet mellan stad och natur. Här vilar naturum
Vattenriket. Kristianstads ”rede i vassen” är ett landmärke och en turistattaraktion som lockar besökare
från när och fjärran.
De stora panoramafönstren ger en känsla av att sitta i ett gömsle
vid en sjö långt ute i ödemarken. Slå dig ner och studera fåglarna
lite närmare genom tubkikarna. Där ute rör sig olika änder och
gäss. Kanske ser du en kungsfiskare pila förbi också. Passa på att
fika eller äta lunch på Café Årum, lagat av lokala råvaror.
Ta sedan en titt på ”dagens fisk” i akvariet. Här simmar
abborre, björkna, gärs och några till. Leta märlor i Forsakarsbäcken och åk en flygtur med den unika ”farkosten” Opteryx och
njut av utsikten över staden, strandängarna och Helge å. Har du
tur kan du få se utterfamiljen leka i vattnet precis utanför huset.
Kristianstads Vattenrike är ett rikt och omväxlande landskap.
Utanför naturum rinner Helge å, Skånes största flod, kantad
av vidsträckta strandängar, sumpskogar och vasshav. Från Linderödsåsen letar sig bäckarna i raviner med rik ädellövskog. På de
torra sandiga markerna har en speciell flora och fauna utvecklats.

Vattenriket har något att erbjuda året runt. Tranor, öringfiske
och ett rikt fågelliv på strandängarna om våren. På sommaren ger
bad och båtturer svalka. När sedan hösten kommer rastar vadarfåglar i Vattenriket och gäddfisket kommer igång. På vintern
kallas Kristianstad för ”örnstaden”, eftersom mer än 50 havsörnar
tillbringar vintern här.
I området finns 21 besöksplatser med fågeltorn, spångade
leder, informationsskyltar och utemuseer. Flera platser är tillgängliga med rullstol. Åk ut på egen hand eller ta hjälp av någon turistentreprenör i området. Du kan också boka en guide på naturum.
2005 utsågs Vattenriket till ett biosfärområde och 2016 fick
området förnyat förtroende. Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling. Det är FN-organet Unesco som utser
dem. I hela världen finns det drygt 680 biosfärområden i 122
länder. Fem av dem ligger i Sverige.
Foto: Mattias Roos, Kristianstads kommun

Ett levande
kulturkvarter
Sjunk ner i en fåtölj med en bok och kaffe eller njut
av en KRAV-märkt lunch tillagad med kärlek i vår
Café & Bistro.

Kulturkvarteret – en levande mötesplats för upplevelser inom kultur och scenkonst.

Foto: Kristina Jungbeck, Kristianstads kommun

Hos oss kan du gå på konserter, läsa tidningar i Tidningsrummet,
äta en bit god mat eller ta ett glas vin i Café & Bistro, studera, se
en teaterföreställning, lyssna på intressanta föredrag eller besöka
biblioteket bland mycket annat.
På Kulturkvarteret finns något för alla, gammal som ung.
Varmt välkommen!
www.kulturkvarteret.com
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Vi vill veta vad
du tycker
För oss är det viktigt att få reda på
vad du tycker om vår verksamhet.
Oavsett om du ger oss kritik eller
beröm behöver vi synpunkterna
för att förbättra vår verksamhet
och bli ännu bättre.
Du kan alltid lämna dina
synpunkter direkt till personalen
på medborgarcenter men du kan
också skicka in synpunkterna
via e-formuläret på kommunens
webbplats eller via vår förfrankerade synpunktsbroschyr.
www.kristianstad.se/synpunkten
Medborgarcenter hittar du precis innanför entrén i Rådhus Skåne vid Stora torg i Kristianstad.

Enkel väg in till kommunen
Om du har frågor om kommunens olika
verksamheter vänder du dig enklast till
vårt medborgarcenter. Du kan kontakta oss
via telefon, vår webbplats, e-post, sociala
medier eller genom att besöka oss i Rådhus
Skåne.
Till medborgarcenter kan du vända dig för att få stöd,
råd och hjälp i frågor som kommunen ansvarar för.
Kanske undrar du hur du ska söka förskola, kanske
vill du ansluta ditt hus till det kommunala vatten- och
avloppsnätet eller har frågor om olika typer av ekonomiskt stöd.
Du kan besöka oss i Rådhus Skåne vid Stora torg
i Kristianstad. Du kan också kontakta oss via telefon,
e-post, webbplatsen kristianstad.se eller kommunens
facebooksida.

Så kontaktar du oss
Besök: Rådhus Skåne,
Västra Storgatan 12,
Öppet: måndag-torsdag kl. 8-17
och fredag kl. 8-16
Telefontider: måndag-torsdag
kl. 7.30–17, fredag 7.30–16
Telefon: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se
Webb: www.kristianstad.se
facebook.com/
kristianstadskommun
twitter.com/krstdkommun

Näringslivschef Pernilla Blixt och näringslivsutvecklare Cecilia Isberg vill gör det enkelt
för företagare att komma i kontakt med kommunen.

Två kommunhus
i Kristianstad

Foto: Bo-Ingvar Jönsson

Kommunens administration och politiska ledning finns på två
platser i Kristianstad.
De flesta nämnder och förvaltningar håller till i Rådhus Skåne vid Stora torg. Här
arbetar omkring 400 medarbetare och politiker och här finns medborgarcenter som
oftast är invånarnas första kontakt med kommunen. Östra kommunhuset ligger vid
Centralsjukhuset. Här finns omsorgsförvaltningen, arbete och välfärdsförvaltningen
och kommunarkivet med totalt 300 medarbetare. Rådhus Skåne delas mellan kommunen och Region Skåne.
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Barntandvård  Implantat  Hygienistbehandling

Välkommen till Citytandvården!
Hos oss erbjuds du ett brett utbud av tandvård och vi strävar efter att du som patient
ska kunna få det mesta av ditt tandvårdsbehov tillgodosett här på plats hos oss.
Vi är en central tandvårdsmottagning för hela familjen där de anställda gemensamt
arbetar särskilt med mjuka värden för att skapa en lugn och trivsam miljö. Allt för att
ge dig friska tänder, professionell vård och skapa ett tryggt förtroende.
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Citytandvården - för hela familjen
Cardellsgatan 19
291 31 Kristianstad

Telefon: 044-12-08-02
E-post: info@citytandvarden.com
5

Skola för livslångt lärande
Är du nyinflyttad och behöver plats i förskola, grundskola eller
gymnasieskola vänder du dig direkt till rektorn eller förskolechefen på skolan. Är du osäker på vilken skola du ska vända
dig till kan du kontakta kommunens medborgarcenter. Mer
information om kommunens utbildningsverksamhet finns på
www.kristianstad.se/utbildning.

Förskola

Förskola är för barn upp till sex år vars föräldrar arbetar eller
studerar. Allmän förskola erbjuds alla barn från hösten det år de
fyller tre år. I Kristianstad kommun finns en mängd både kommunala och fristående förskolor.
www.kristianstad.se/forskola

Grundskola

På de större orterna i kommunen finns grundskola från förskoleklass till och med årskurs nio. Ett antal grundskolor har egna
profiler såsom idrott, bild, fotboll och handboll samt Montessoripedagogik. Det finns även flera fristående grundskolor.
www.kristianstad.se/grundskola

Särskola

Särskolan ger elever med utvecklingsstörning en utbildning anpassad till deras egna förutsättningar. Vi erbjuder grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (tidigare särvux).
www.kristianstad.se/sarskola

Gymnasieskola

I Kristianstads kommun finns både kommunala och fristående
gymnasieskolor och som tillsammans erbjuder samtliga 18 nationella program. Vi erbjuder även idrottsutbildning med inriktning fotboll och handboll samt ett riksgymnasium för ungdomar
med fysisk funktionsnedsättning.
www.kristianstad.se/gymnasieskola

goldhat
Reklam
goldhat
Reklambyrå

I Kristianstad har vi utbildningsmöjligheter för alla,
oavsett om du är ung, gammal eller har individuella
behov.

Välkomna

Ny förskola
till Sallyförskolorna i
Kristianstad!
Naturförskolan Sally och
Simförskolan Sally!

i Kristianstad!

Våra inriktningar är, Natur, Idrott,
Nu öppnar Naturförskolan Sally.
Hälsa och Miljö!

Förskolan där barn,
Förskolan där barn,
föräldrar och personal
föräldrar och personal
trivs i harmoni
trivs i harmoni
med naturen!
med naturen!

Vår inriktning är natur, hälsa och miljö.
www.sallyskolan.se

Förskolan där barn,
Förskolan där barn,
föräldrar och personal
föräldrar och personal
trivs som fisken
trivs som fisken
i vattnet!
i vattnet!

Tycker Du detta låter
intressant, gå in på vår
Tycker
Du detta
låter intressant
hemsida:
www.sallyskolan.se
kan Du skicka
ansökan till:
för attDin
hämta
ansökningshandlingar
eller
ansokan.sally@spray.se
ring oss på: 044-102250

eller ringa oss på: 0703-10 22 71

Välkomna
hälsar Andrea med personal

hälsar Andrea med personal
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Vuxenutbildning om du vill vidare
I Kristianstads kommun erbjuds ett livslångt lärande med en rad
olika alternativ för att öka kunskapen hos vuxna och bättre kunna
matcha näringslivets kompetensbehov.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen erbjuder ett brett
kursutbud inom grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna (tidigare
kallad särvux.) Kurser erbjuds både via
internet och på plats.
www.kristianstad.se/
vuxenutbildningen

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolornas utbildningar styrs
av arbetsmarknadens behov och bedrivs
både teoretiskt och praktiskt i nära
samarbete med arbetslivet. Utbildningarna anordnas Vuxenutbildningen.
www.kristianstad.se/yrkeshogskola

Svenska för invandrare
– Sfi

Svenska för invandrare är en utbildning i grunderna i det svenska språket
och grundläggande kunskaper om det
svenska samhället. Studerande på Sfi
ska vara folkbokförd i kommunen och
ha uppehålls- och arbetstillstånd.
www.kristianstad.se/sfi

Vägledningscentrum
och Lärcentrum

På Väglednings- och lärcentrum
erbjuds studie- och yrkes vägledning
för vuxna och elever på Sfi. Det erbjuds
också föreläsningar och en lugn studiemiljö med tillgång till datorer för självoch distansstudier.
www.kristianstad.se/vlc

Kristianstads kommuns profil är mat och upplevelser för alla sinnen. Livsmedelsutbildningar finns bland
annat på Österänggymnasiet och Högskolan.

För mer information – kontakta

Väglednings- och lärcentrum, VLC
044-13 60 80

www.kristianstad.se/vlc

Yrkesutbildning för vuxna
Handel och försäljning

inom flera områden

Mål

och har dessutom yrkesutbildningar

Att ge den grundläggande kompetens som krävs för att kunna söka jobb inom handel
och försäljning

Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning

Förkunskapskrav

vlc@kristianstad.se

Grundskola och för sökande med svenska som andra språk krävs SAS grundläggande
eller motsvarande.

Utbildningsanordnare

VLC tillsammans med Vuxenutbildningen i Kristianstad

Ansökan

fax: 044-10 93 60

Du gör din ansökan tillsammans med studie– och yrkesvägledare i din hemkommun
eller på VLC, Väglednings– och lärcentrum. Ansökan når du via VLC:s hemsida
www.kristianstad.se/vlc. På hemsidan hittar du också vilka regler som gäller för
antagning. Sista ansökningsdag 2/12

Studieekonomi

Studierna berättigar till studiemedel från CSN

Informationsmöte

telefon: 044-13 60 80

Tisdagen den 17 november kl 15 på VLC ??

Kontakt

291 33 KRISTIANSTAD

Besök oss på Drop in, öppettider och adress se www.kristianstad.se/vlc
eller ring 044-136855 teltid må-fre 8-9

Lasarettsboulev. 2E

Behöver du en
yrkesutbildning?

Alla vinner på jobbet!
Lärlingsakademin Skåne Nordost liknar ingen annan
utbildning. Vi vågar påstå att det är den enklaste, roligaste
och bästa vägen som leder direkt ut i arbetslivet!
Vill du veta mer om lärlingsutbildning för vuxna?
Kontakta oss!
www.larlingsakademin.se
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Högskolan Kristianstad är Sveriges mest sökta högskola med över 40 000 sökande. 				

Bild: Högskolan Kristianstad

En liten stor högskola - Högskolan Kristianstad
Hos oss finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus.
Vi är stolta över våra 14 000 studenter och den mångfald de
representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, nyfikenhet och
respekt. Högskolan Kristianstad ska vara ett ledande lärosäte
inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. Med över 40 000
sökande är Högskolan Kristianstad landets sjunde mest sökta
lärosäte, och Sveriges mest sökta högskola.
Våra utbildningar är landets bästa
60 program och 300 kurser som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogram-

met i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga
betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets
utvärderingar.

i alla utbildningar på grundnivå. Nära till jobb är Högskolan
Kristianstads främsta visionsbild. Våra studenter är anställningsbara och väl förberedda för arbetslivet.

Forskning
Vår forskning kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi arbetar strategiskt med att stärka forskningen inom områdena mat,
hälsa och vatten.

Historia
Vi tillhör de äldre nya högskolorna. Högskolan Kristianstad bildades 1977 i samband med den nya högskolereformen, men Kristianstad har utbildat lärare sedan 1835 och sjuksköterskor sedan
1893. Vårt campus finns sedan 1995 i vackra och ståndsmässiga
före detta P6:s regementsbyggnader.
www.hkr.se

Nära till jobb
Vi är enda lärosätet som erbjuder verksamhetsförlagd utbildning

Krinova Incubator & Science Park - mötesplats för
människor, företag, kreativitet och idéer
På Krinova, strax intill Högskolan Kristianstad, har över hundra företag sin hemvist. Hit kommer årligen närmare 26 000 besökare på möten och konferenser. Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö för stöd i utvecklingsoch innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler.
Foto: Precious people

Krinova är en av landets drygt 60 inkubatorer och science parks, där
samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle
lägger grund för innovationer och utveckling.
Krinovas verksamhet kan delas upp i tre huvudsakliga områden:
Mötesplats
På Krinova finns mötes- och konferenslokaler – både för det lilla
mötet och större konferenser. Den största lokalen rymmer drygt
300 personer. Vi erbjuder även mat och fika vid bokning. På

Krinova finns också kontorslokaler att hyra för dig som vill nätverka och skapa nya kontakter.
Innovationsarena för kunskapsintensiva tillväxtföretag
På Krinova finns erfarna business designers, en bred palett av
verktyg och nätverk, allt för att ge innovations- och utvecklingsstöd till människor, företag och idéer. Genom våra metoder för medskapande är vi med och stöttar, såväl i med- som
motgång.

Hyresgästföreningen Kristianstad-Bromölla-Hörby
tillsammans med 5 500 medlemmar hälsar Dig
välkommen till Kristianstad.

Profilområdet mat - miljö - hälsa
Krinovas profilområde är mat – miljö – hälsa och det pågår
ständigt flera projekt inom området. Projekten genererar en
stor kunskapsbank, erfarenhet och värdefulla lokala, nationella och inte minst internationella kontakter och nätverk.
Är du nyfiken på Krinovas projekt? Kika in på vår hemsida
www.krinova.se.
Välkommen att höra av dig och följ oss gärna på Facebook
för att se vad som är på gång!

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Vendesgatan 9 B, 291 53 Kristianstad.
Öppet onsdagar 16–18, då det även går att ringa oss.
Tel. 044-20 64 52, 20 64 55, www.hyresgastforeningen.se
Pg 90 20 90-0 www.barncancerfonden.se
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Låna och surfa på biblioteket.

Välkommen
till biblioteket

									

Foto: Kristina Jungbeck, Kristianstads kommun

På ett tiotal orter i din nya kommun finns det bibliotek. Men du kan beställa böcker från
hela Skåne Nordost i vårt digitala Snokabibliotek. Vår bokbuss kör också runt och stannar
på ett 80-tal hållplatser.
Trådlöst internet, sms-varning om lån som förfaller
och enkel hemlåning av e-böcker på nätet är digitala
tjänster som Kristianstads stadsbibliotek erbjuder
besökare och låntagare.
På biblioteken kan du:
• låna musik, film, böcker, ljudböcker,
talböcker, tidningar och tidskrifter

• använda dator med officeprogram och internet
• kopiera och skriva ut
• släktforska
• surfa med gratis wifi på egen dator, mobil eller
platta
www.snokabibliotek.se

Vem du än är och var du än
befinner dig i livet, hos oss finns många alternativ:

Grund – och yrkesförberedande utbildningar
Korta, tillfälliga – och sommarkurser.

Ta tåget!
www.onnestadsfolkhogskola.se
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På Kulturhuset Barbacka finns kulturaktiviteter för barn och unga. Det kan vara allt från slöjd till dans, musik eller teater.

Kulturhuset Barbacka – en plats att växa på
Mitt i Kristianstad finns Kulturhuset Barbacka. Här kan barn
och unga prova på och uppleva olika former av kultur, lära sig
nya saker och utvecklas. Här finns lekrum för barn i olika åldrar,
bild- och slöjdverkstad, ungdomsrummet Kabinettet och scener
för teater, dans och musik. Kulturhuset Barbacka har flertalet
kurser inom dans och teater för barn och unga. På tisdags-,

onsdags- och torsdagskvällar är huset öppet för alla med kurs
verksamhet och med designklubben KabLab. På lördagar har
barnen lördagsmys med familjeföreställningar, utställningar och
skaparverkstad. Förskole- och skolelever besöker Barbacka dagtid
för att uppleva teater, dans och musik eller delta i workshops
och olika pedagogiska program. Kulturhuset Barbacka ligger i

Kristianstad bakom järnvägsstationen i riktning mot Tivolibadet
och Naturum. Huset är öppet måndag till lördag och har även
ett populärt och mysigt café.
www.barbacka.se
Telefon: 044-13 56 50.

KRISTIANSTADS
bibliotek

10

Gratis besök på Tivolibadet

Vi bjuder på fika

Låna 2 filmer gratis

Klipp ut kupongen och lämna in i receptionen
på Tivolibadet.
Gäller för en familj (två vuxna och två barn
eller ungdomar).

Vi bjuder på fika vid ditt första besök hos oss.
Gäller för en kopp kaffe/te/saft och en kaka.
Välkommen till Kulturhuset Barbacka och Barbackas café!

Ta med kupongen till biblioteket och du får låna
två DVD-filmer gratis.

Gäller t.o.m december 2019
Kupongen kan inte bytas mot något annat.

Gäller t.o.m december 2019
Kupongen kan inte bytas mot något annat.

Gäller t.o.m december 2019
Kupongen kan inte bytas mot något annat.

Ordinarie pris 15 kronor/per film.

www.kristianstad.se

I våra förskolor och skolor pågår spännande
utvecklingsarbete.
Som nyanställd får du en bra introduktion och en
mentor.
Vi har många olika funktioner som kompletterar
och stödjer det pedagogiska arbetet.
Välkommen till oss på Barn & utbildning!
Här annonseras våra jobb
www.kristianstad.se/jobb

11

Hitta föreningen för dina intressen
Är du sugen på att prova på någon idrott, gå med i en förening eller boka en idrottshall med dina vänner? I Kristianstads kommun finns
det ett rikt utbud.
Det finns många idrottsföreningar i kommunen. Utbudet av olika aktiviteter är
varierat och omfattande, från bredd till elit. Exempelvis har damfotbollslaget Kristianstads DFF, herrhandbollslaget IFK Kristianstad, damhandbollslaget Kristianstad
HK framgångar på nationell nivå. Alla har de en entusiastisk och stöttande publik
på hemmamatcherna. Kom gärna och hjälp till att heja fram dem!
En aktiv fritid handlar givetvis inte bara om idrott. Totalt finns det omkring

500 ideella föreningar med medlemmar i alla åldrar. Oavsett om du är intresserad
av musik, schack, trädgård, teater eller idrott finns möjlighet att tillsammans med
andra utöva ditt intresse och lära dig mer. Du kan också själv boka tid och u
 tnyttja
någon av våra idrottsanläggningar.
www.kristianstad.se/foreningar

Föreningsregister

Foto: Kristina Jungbeck, Kristianstads kommun

Varje sommar arrangerar kommunen tillsammans med föreningslivet olika läger för sommarlediga barn. På C4 lägret får ungdomar prova på olika idrotter.

Upplev.
Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen.
Livet runt omkring oss. Hjälp till
att bevara vår natur och miljö för
framtida generationer.
Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen eller stöd vårt arbete med
en gåva. För privatpersoner finns flera
olika stödformer och som företag kan
ni bli Företagsfadder.
Läs mer på www.snf.se
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* Tätnande granskog

*
Upptäck.

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0
www.barncancerfonden.se

I Kristianstad Arena arrangeras också större musik- och idrottsevenemang.

Fler arenor
för idrott
Kristianstad Arena är kommunens huvudarena för inomhusidrott. Strax intill
har utbyggnad av utomhusområdet skett. Utomhusdelen av Kristianstads
arenaområde är nu klar med Kristianstads fotbollsarena, konstgräsplan,
utomhusbanor för tennis, padelbanor samt område för friidrott.

I arenan tränar föreningar och skolor och här arrangeras också stora tävlingar och kulturevenemang.
Arenan rymmer omkring 5 000 åskådare och är hemmaarena för handbollslaget IFK Kristianstad.
Liviushallen i Öllsjö är en idrottshall för gymnastik, friidrott och bollsporter.
Ishallen i Kristianstad rymmer 1 900 åskådare och är hemmaarena för hockeylaget Kristianstad IK.
Varmtmed
välkommen
På Täppetstranden i Åhus spelas sommartid beachfotboll och beachhandboll
tiotusentals
Vi värnar om tryggh
deltagare.
personlig
Utomhusdelen av Kristianstads arenaområde är nu klar. Det innebär bättre förutsättningar
för servi
friidrott, utomhustennis samt fotboll och amerikansk fotboll.
Djursjukhuset Helsingbor
allt från din egen husvete
specialistvård, spetskomp
den senaste teknik

Varmt välkommen till oss - vi värnar
Jour dygnet runt - året om!
om trygghet och personlig service!
Djursjukhuset Helsingborg erbjuder
allt från din egen husveterinär till
specialistvård och spetskompetens

Bergavägen 3 • 25023 Helsingborg
Bergavägen 3 • 25023 Helsingb
Smådjur • Jour • 042-16 80 00 • www.e
Smådjur • Jour • 042-16 80 00 • www.evidensia.se
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Det finns alltid
något att göra
Regionmuseet
På Regionmuseet i Kristianstad hittar du utställningar om staden i Vattenriket och
andra spännande utställningar på tillfälligt besök. I vindsateljén på Östra Storgatan
i Kristianstad spelades de första svenska filmerna in och på Filmmuséet kan du
se och uppleva den helt intakta filmatteljén. Sommartid är också Järnvägsmuséet
öppet och visar upp stationsbyggnader, lok och vagnar från en svunnen tid.
www.regionmuseet.se

Kristianstad bokfestival är Skånes största
litterära evenemang och en folkfest utöver
det vanliga. I slutet av sommaren samlas
erkända författare och debutanter. Här är
litteraturen, poesin och berättelsen i centrum.
www.kristianstad.se/bokfestivalen

Foto: Sven Persson, Swelo

Ta dig runt på cykel
I Kristianstad finns det många cykelvägar för den som är sugen på både längre och kortare utflykter. Tips på cykelturer och cykelkartor hittar
du på www.kristianstad.se/cykel. Cykelkartan finns också hos naturum
Vattenriket och på medborgarcenter i Rådhus Skåne.
www.kristianstad.se/cykel

Bokfestival

Vackra Kristianstads Teater i
jugendbarockstil ligger mitt
i Tivoliparken. Den invigdes
1906 och är en av de äldsta
teatrarna i landet som är i bruk.
www.kristianstad.se/teater

Teatern
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Hälsoträdgården
Mitt i Tivoliparken finns hälsoträdgården där du kan njuta av säsongens
vackra växter och grönsaker. Alla som vill kan delta i det läkande trädgårdsarbetet. Passa också på att besöka det fantastiskt vackra orangeriet.
www.kristianstad.se/halsotradgarden

bad och
,
n
o
i
t
o
m
Idrott,
v
friluftsli
Vad vill du göra på din fritid? Här finns många möjligheter till en aktiv fritid
till exempel simma, åka skridskor, vandra och fiska.
www.kristianstad.se

Evenemang
Konserter, mästerskap, musikaler och festivaler. Här finns spännande evenemang
för alla smaker, vare sig du är ute efter de största stjärnorna eller de små guldkornen.
www.denorangeastaden.se

Vattenrike
t
Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike.
Här finns något att uppleva för alla. Besök naturum eller någon av de
andra 21 besöksplatserna.
www.vattenriket.kristianstad.se

Föreningar och
föreningsliv
I Kristianstads kommun finns ett rikt föreningsliv. Totalt finns det över 500
ideella föreningar med ett omfattande och varierande utbud. Det finns stora möjligheter för dig att hitta en förening som passar just dig. Det finns en
mängd olika idrottsföreningar som har aktiviteter både på elit-, ungdomsoch motionsnivå. Det finns även kulturföreningar, scoutföreningar och
invandrarföreningar som alla erbjuder olika aktiviteter.
www.kristianstad.se/foreningar
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Dina
återvinningscentraler
Alla som bor i kommunen kan
kostnadsfritt lämna grovavfall till
någon av de fem bemannade återvinningscentralerna. För bygg- och
rivningsavfall tar vi ut en avgift.
Öppettiderna varierar mellan de olika centralerna, men du kan alltid få veta när det är öppet
genom att ringa numren här nedanför eller
gå in på www.renhallningen-kristianstad.se
och kolla.

Genom att sortera rätt gör du en insats för miljön. Förpackningar blir nya förpackningar, matavfall blir drivmedel och restavfall blir fjärrvärme.

Miljöpåverkan – ett rent nöje
I Kristianstads kommun är det Renhållningen Kristianstad som hanterar allt hushållsavfall som kommunen
ansvarar för. Kommunens renhållningsbolag arbetar med att på ett hållbart sätt bidra till ett kretsloppsanpassat samhälle. Du påverkar själv miljön genom att sortera ditt avfall på bästa sätt.
Om du bor i villa ska du ha ett eget renhållningsabonnemang som beställs via Renhållningen
Kristianstads kundtjänst. Under 2017 och 2018
införs ett nytt insamlingssystem i kommunen
där alla får en egen återvinningsstation hemma
på tomten.
Villor och fritidshus får två nya kärl som är
uppdelade i fyra fack , så kallade fyrfackskärl.
I dem sorterar du matavfall, tidningar, färgade
och ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och restavfall (det som blir kvar när du
har sorterat). Det finns även en påhängsbehållare för batterier, mindre elavfall och ljuskällor.
Om du bor i lägenhet står fastighetsägaren
för abonnemanget och informerar dig om hur
du ska hantera ditt avfall.

Återvinningscentraler för det större och
farligare avfallet
Elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall lämnar du
på någon av de fem bemannade återvinningscentralerna i kommunen (se särskild spalt). Farligt
avfall kan du lämna på alla återvinningscentraler
förutom Degeberga.
Återvinningsstationer för dina
förpackningar och tidningar
Förpackningar av papper, glas, metall och
plast samt tidningar ska sorteras ut och lämnas på en återvinningsstation om du inte har
fyrfackskärl. Förpacknings- och Tidnings
insamlingen (FTI) ansvarar för återvinnings
stationerna. Närmaste station hittar du
genom att besöka FTI:s hemsida www.ftiab.se

Nya utmaningar
kräver nya lösningar

för en levande kommun
där alla får plats

M O D E R AT E R N A
KRISTIANSTAD

E-postadress:
kristianstad@moderaterna.se
Hemsida:
kristianstad.moderatweb.se

www.mp.se/kristianstad

Östra Boulevarden 34
Tfn: 044-10 02 30

barn
hav landsbygd
gräs cyklar vatten stad
familj företag djur växter
skolor sjö uppväxt bussar
skog inflyttad asfalt
fotgängare mat

Välkommen till
Kristianstad
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eller ringa på 0200-88 03 11. Om du bor i
lägenhet kan din hyresvärd eller förening ha
ett särskilt rum för dina förpackningar och
tidningar. Kontakta din fastighetsägare för mer
information.
Vill du, så kan du beställa ett särskilt kärl för
trädgårdsavfall. Kärlet töms varannan vecka från
mitten av mars till mitten av november.
Om du har ett enskilt avlopp – kontakta
Renhållningen Kristianstad för rätt abonnemang
på slamtömning.
Om du har frågor eller vill beställa ett abonnemang är du välkommen att kontakta kundtjänsten måndag-fredag 9-12 på telefon 044-
13 54 00 eller e-post renhallningen@kristianstad.se

Arkelstorp
Adress: Energivägen 2, Arkelstorp
Telefon: 044-13 48 98
Degeberga
Adress: Torskullevägen, Degeberga
Telefon: 0733-13 48 95
Snårarp (Kristianstad)
Adress: Annedalsvägen 20, Kristianstad
Telefon: 044-28 24 50
Tollarp
Adress: Lastbilsvägen 1, Tollarp
Telefon: 044-13 48 94
Åhus
Adress: Stuvaregatan, Åhus
Telefon: 044-13 47 75

www.renhallningen-kristianstad.se

Kristdemokraterna i Kristianstad
Gruppledare: christina.borglund@kristdemokraterna.se
Facebook: facebook.com/kd.krstd
Hemsida: www.kristianstad.kristdemokraterna.se
Skånedistriktet: www.skane.kristdemokraterna.se
Riks: www.kristdemokraterna.se
Twitter: @kdriks och @kdskane

Även den som är rädd
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1

Sveriges äldsta renhållningsbolag – ett framtidsföretag

SMS-tjänsten!
Vill du ha hjälp med att komma ihåg när det är
dags för tömning?
Renhållningen erbjuder en gratis SMS-tjänst där
vi skickar ett SMS till dig dagen innan vi hämtar
ditt hushålls- eller trädgårdsavfall.

Farbara vägar
Vi har stora problem på många områden i kommunen där grenar
från träd, buskar eller annan växtlighet hänger ner över körbanan
och gör det mycket svårt för oss att komma fram till avfallskärl.
Vi vill därför be om din hjälp, att ta ansvar för din fastighet, och
klippa de grenar (eller annan växtlighet) som hänger ut i körbanan.
Om detta inte åtgärdas kommer vi tyvärr inte att kunna tömma dina
avfallskärl.

Sorteringsguiden
Osäker på hur du sorterar något? På vår hemsida finns en
sorteringsguide där du enkelt skriver in vad du vill slänga och vi berättar
hur den ska sorteras!

Fyrfack
I Kristianstads kommun har samtliga villor och fritidshus fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl. Om du vill läsa
mer om hur det funkar så har vi skapat en skräddarsydd hemsida om
fyrfackinsamlingen.
W W W . F Y R FA C K- K R I S T I A N S TA D . S E

w w w. re n h a l l n i n g e n - k r i s t i a n s t a d . s e
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Säkra ditt hem
mot brand
De vanligaste bostadsbränderna sker i samband med att vi lagar mat eller
använder husets eldstad, till exempel kamin och öppen spis.

Här är några enkla tips för att förhindra
branden:
• Rök aldrig i sängen.
• Rengör fläkt och torktumlare samt bakom
vitvaror och tvättmaskin.
• Håll frityroljan under uppsikt och ha ett lock
till hands.
• Ha timer på kaffebryggare, tekokare och
brödrost.
• Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
• Byt blinkande lysrör.
• Dra ur kontakten på elektriska prylar, som
mobilladdare och bärbara datorn, som inte
används.
• Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms
eller skadas.

• Ställ värmeljus var för sig och se till att ljusen
står stadigt.
• Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
Om det händer:
En brand i ett hem får
oftast ett mycket snabbt
förlopp. Om du inte
kan släcka den, ska du
ta dig ut så fort som
möjligt. Stäng dörren
efter dig. En stängd
dörr hindrar branden
från att sprida sig lika
snabbt. När du har tagit dig i säkerhet, varna
andra och ring 112.
Om du bor i lägenhet
ska du aldrig gå ut i ett
rökfyllt trapphus. Stanna kvar i lägenheten
och ring 112.

Foto: Adam Bankhead

Du kan påverka riskerna och förhindra branden. Oavsett om du bor i lägenhet eller villa,
äger eller hyr din bostad ska du se till att du
har brandvarnare, pulversläckare och brandfilt
hemma.

Mer information på kristianstad.se och på sociala medier
På kommunens webbplats hittar du nyheter och information som uppdateras dagligen. Här hittar du information
och nyheter, självservicetjänster, blanketter och mycket
annat.
Vi har också flera olika Facebooksidor. Här kan du få nyheter och enkelt
föra dialog med oss. På Facebooksidan Kristianstads kommun berättar
vi om allt från nya parkeringsregler till stora samhällsförändringar. På
Facebooksidan Kolla Kristianstad får du tips om musik- och teaterevenemang, marknader och annat kul som händer. På Facebooksidan
Tillväxt Kristianstad får du information om information och aktiviteter
som är av särskilt intresse för företagare i området. Det finns också andra
Facebook-sidor för dig som till exempel är senior.
Du hittar en förteckning över kommunens olika konto på sociala
medier på www.kristianstad.se/socialamedier

Det är en naturlig rättighet:

Att slippa onaturliga klimatförändringar.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Ge ditt bidrag via postgiro
90 19 09-2.

En aktiv röst

För mer information ring 08-702 65 00
eller besök www.snf.se

Vårt mål är att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra
människors villkor och att samtidigt ge stöd till dem som drabbas här och nu. På
www.amnesty.se finns många möjligheter för dig att vara med och påverka och
bli en aktiv röst för de mänskliga rättigheterna.
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En av landets första solbilspooler finns i Kristianstad.

Förnybar energi och lägre klimatpåverkan
Kristianstads kommun satsar på förnybar energi, både genom att sätta
upp solceller på skolor, producera
biogas av ditt matavfall och genom
att ge privatpersoner och företag bra
förutsättningar för att bygga egna
solcellsanläggningar.

Dessutom finns det gott om vindkraftverk i
kommunen som förser boende och verksamheter på landsbygden med förnybar el.
För att minska de kommunala verksamheternas klimatpåverkan jobbar vi även aktivt med
att minska konsumtionen av kött i skolorna. Vi
ställer om vår fordonsflotta till förnybara drivmedel och samordnar varutransporterna så att
trafiken i staden minskar

Martin Holmén är energi- och klimatrådgivare i kommunen. Oavsett om du ringer från
ett företag, en förening eller som privatperson
kan Martin hjälpa dig med råd och stöd, till
exempel om du vill sätta upp en egen solcellsanläggningar, minska din energiförbrukning eller
vill få tips på hur du kan göra dina transporter
mer klimatvänliga. Rådgivningen är gratis och
helt oberoende av ekonomiska intressen.

Martin Holmén, energirådgivare
i Kristianstads kommun.
www.kristianstad.se/energiradgivning

Vi rullar på dina matrester
Det matavfall som du sorterar blir drivmedel till bilar och bussar. Matavfall,
industriavfall och gödsel från lantbruket blir biogas och biogödsel.
Biogas är idag det miljövänligaste fordonsbränslet och kan tankas på tre ställen i kommunen.
Renhållningens fordon, stadsbussarna och
kommunens bilpool är bara några exempel på
fordon som körs på biogas. Totalt produceras
årligen biogas motsvarande 5,7 miljoner liter
bensin/diesel. Personbilar som kan köras på
biogas och naturgas har två separata tankar för
bensin respektive gas. Samma motor används
för båda bränslena och bilen kan lätt kopplas

om till bensindrift om gasen skulle ta slut.
Biogasbilen ser likadan ut, fungerar likadant
och köregenskaperna är desamma som i en
”vanlig” bil. Det enda som skiljer sig är att du
med biogasbilen ger mindre miljöpåverkan på
vår ömtåliga natur. När Kristianstads kommun
köper in nya bilar till vår verksamhet väljer vi
miljövänliga bilar och helst ska de gå på biogas.
www.kristianstad.se/klimat

Stadsbussarna drivs på dina matrester.
19

I kommunen finns olika verksamheter som ger stöd till dig
som stöter på problem i livet.

Stöd och
hjälp i livet
Alla människor i alla åldrar kan få problem vid olika
tidpunkter i livet. Ibland kan det kännas omöjligt att
själv hitta en lösning och då finns det hjälp att få.
Stödet är en av kommunens kärnuppgifter.

Om du är ung eller mitt i livet
Barn och unga
Om du är ung och mår dåligt eller stöter på
problem finns det flera verksamheter i kommunen som kan hjälpa dig. Kanske har du problem
hemma, med en kompis, blir kränkt eller utsatt
för våld och hot.
www.kristianstad.se/unghalsa
Ekonomiska problem
Om du har ekonomiska problem kan du få
hjälp med budgetrådgivning. Skuldsanering
kan vara en möjlighet om du har stora skulder
och inte kan betala alla. Socialbidrag eller för-

sörjningsstöd är ett behovsprövat bistånd som
ska täcka bland annat kostnaden för bostad.
www.kristianstad.se/ekonomiskaproblem
Förälder
Har du som förälder problem i din relation
med ditt barn kan du bland annat få hjälp via
Prisma Familjecentrum och Familjeservice på
Näsby. De arbetar med olika typer av familje
behandling. Fältgruppen finns mycket ute på
skolor och fritidsgårdar och arbetar förebyggande med tonåringar.
www.kristianstad.se/foralder

Funktionsnedsättning
Du som har någon form av funktionsnedsättning kan ansöka om stöd av kommunen. Det
kan till exempel vara bostad med särskild service, boendestöd, hjälpmedel, bostadsanpassning
och hemtjänst.
Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan
söka sig till den vanliga arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara förlagd till en daglig verksamhet, en arbetsplats i företag eller organisationer.
www.kristianstad.se/funktionsnedsattning

Våld och hot
Blir du utsatt för hot eller våld i eller utanför
familjen ska du i det akuta läget alltid ringa
112. Behöver du hjälp och uppbackning att
ta dig ur din situation kan du kontakta kommunen. Du kan få praktisk hjälp i den akuta
situationen och skyddat boende.
www.kristianstad.se/kvinnofrid
Någon att prata med
När det känns omöjligt att själv hitta en lösning
kan man behöva någon att prata med. Familjerådgivningen hjälper par som har problem i sin
relation. Lönnen och Tyggårdsgruppen är två
andra samtalsgrupper där du kan få hjälp.
www.kristianstad.se/samtalskontakt

Missbruk
Om du eller någon i din närhet har problem
med missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande droger finns det olika verksamheter som kan hjälpa dig.
Vuxenvården ger stöd och samtal till personer med missbruksproblem och Vändpunkten
stödjer anhöriga till missbrukare.
www.kristianstad.se/missbruk
Kontakt
Har du frågor eller vill ansöka om hjälp kan
du kontakta oss via medborgarcenter på
044-13 50 00.

Barnmorska NU.
Ring 0771-15 15 16
En telefonservice för dig som vill nå våra barnmorskemottagningar.

Om du blir sjuk

Vi har mottagningar på Riksens Ständer och Familjehuset
Näsby i Kristianstad samt i Bromölla, Knislinge och Åhus.

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller behöver råd om din hälsa är det din vårdcentral du ska
vända dig till. Sök vårdcentraler på www.1177.se ”Hitta vård i Skåne”. Du kan också ringa till
Vårdguiden på tel. 1177 för att få råd vid sjukdom. Vid akut, livshotande tillstånd: ring 112.

Vi erbjuder förutom mödrahälsovård också preventivmedelsrådgivning, råd om sexuell hälsa och cellprovtagning.

www.1177.se

Mer på webben: www.skane.se/bmmkarta
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Om du är senior
Vi vill ge dig som senior möjlighet att leva
ett gott liv efter dina förutsättningar. Vi kan
erbjuda förebyggande insatser och omsorg i
form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende
med mera.
Fixarna
Fixarna utför enklare uppgifter i hemmet hos
dig som har svårt att klara det på egen hand.
Det kan vara att byta glödlampor, sätta upp gardinstänger eller fästa besvärliga sladdar.
Du som fyllt 67 år eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp av fixarna. Tjänsten är
gratis. Du når fixarna på vardagarna på telefon
044-13 20 10.
www.kristianstad.se/fixarna
Mötesplatser
Det finns 18 mötesplatser för seniorer i kommunen. Vi erbjuder dig som senior möjlighet till
social gemenskap, kulturarrangemang, skapande
verksamheter och fysisk aktivitet.
www.kristianstad.se/motesplatser/senior
Resor/Färdtjänst
Alla seniorer över 75 år i Kristianstads kommun
får fria resor med Skånetrafiken inom kommunen. Du får ett resekort hemskickat.
Om du inte kan resa med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst.
Resan kan ske med vanlig taxi eller med ett
specialfordon.
www.skanetrafiken.se/fardtjanst
Hemtjänst
Hemtjänst ska ge det stöd som just du behö-

ver för att kunna bo kvar i din bostad. Det kan
vara stöd med att ta av och på kläder eller med
att städa och tvätta. Det kan också handla om
att få träffa andra för att bryta ensamhet. Du
väljer själv leverantör för den hemtjänst du fått
beviljad.
www.kristianstad.se/hemtjanst
Demenscentrum Charlottesborg
Samlat under ett tak finns här kompetenser och
insatser som bidrar till att utveckla vård och
omsorg för personer med demenssjukdom. På
Demenscentrum finns dagverksamhet, växelvård samt vård- och omsorgsboende. Dagverksamheten riktar sig mot personer med demenssjukdom som bor i sina hem.
www.kristianstad.se/demenscentrum
Boende
När det blir svårt att bo kvar hemma kan du
ansöka om boende. I ett vård- och omsorgsboende får du särskild service och omvårdnad i en
trygg miljö och med kunnig personal som är på
plats dygnet runt.
Det finns även andra former av boende som
korttidsboende och trygghetsboende.
www.kristianstad.se/senior/boende
Stöd till anhöriga
Anhöriga svarar ofta för en stor del av det
stöd som äldre och personer med sjukdom
och funktionsnedsättning behöver i sitt dagliga liv. För att underlätta de anhörigas tillvaro finns ett utbud av insatser för stöd och
samverkan.
www.kristianstad.se/anhorigstod

Att hjälpa människor som behöver stöd i livet är en av kommunens kärnuppgifter.

Foto: Swelo

Engagera dig ideellt
Vill du göra skillnad? Genom att engagera dig ideellt kan du berika ditt och andras liv. Som
volontär inom omsorgen kan du hjälpa till på någon av våra mötesplatser eller träffa enskilda
personer som vill ha sällskap och stöd i vardagen. Du avgör själv hur mycket av din tid du
vill bidra med.
www.kristianstad/se/senior/frivilligt-arbete

Ny adress betyder
nya grannar.
Hos vår familjeläkarmottagning
Hos
familjeläkarmottagning
är duvår
i goda
händer
Besök
oss på
kvinnomottagningen
och mödrahälsovården.
är
du
i goda
händer
Vi har även urologi, ortopedi och kirurgi.
Tidsbeställning kl 8–17
Vi
erbjuder:

Vi har även

Familjeläkarmottagning tel 044-19 06 70

•Kvinnomottagning/mödrahälsovård
Allmänläkare
• Urologi
tel 044-781 76 22
• Distriktssköterskemottagning
• Gynekologi
Öppet vardagar kl 8-17, även kvällsmottagning
• Psykoterapeut
• Kirurgi
Öppet alla
15 C,
291 54 Kristianstad
•Björkhemsvägen
Diabetes, astma,
hypertoni
• Ortopedi www.capio.se
helgfria
och demensmott
vardagar
• MVC
kl 8-17
• BVC

Välkommen till Folktandvården Skåne.
När du plockat ur flyttkartongerna och landat i ditt nya
hem finns det ett och annat att tänka på. Dina tänder till
exempel. Hos oss på Folktandvården Skåne kan du förvänta dig moderna behandlingsmetoder utförda av kvalificerad personal. Vi arbetar med hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Hos oss kan du och hela
familjen få allt från en enkel undersökning till avancerad
implantatbehandling.

Hitta din närmaste klinik på
www.folktandvardenskane.se

Björkhemsvägen 15 C, 291 54 Kristianstad

www.capio.se
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Handelsstad med anor
Kristianstad har en lång tradition som självklart handelscentrum för östra Skåne, västra Blekinge och södra Småland.
Över 300 000 kunder finns i området.
Många söker sig till Kristianstads trivsamma
centrum, där det alltid är nära till allt. Små
och stora butiker varvas med mysiga fik och
restauranger längs de inbjudande gågatorna.
Kristianstads centrum fick 2014 den välförtjänta utmärkelsen Årets stadskärna i Sverige.

Med det nya handelsområdet i Hammar,
där C4 Shopping öppnade i september 2018,
har de shoppingsugna fått ännu ett alternativ.
Även Härlöv erbjuder ett stort utbud, inte
minst för dem som är ute efter lite större varor.
Utspridda över hela kommunen finns

också gårdsbutikerna, med sina närodlade och
närproducerade varor. Ingen annan kommun
har så många gårdsbutiker som vi. Den som
gillar retro och miljövänligt återbruk har hamnat i himmelriket. Både hjälporganisationer
och privatpersoner driver second handbutiker

över hela kommunen och på sommaren hålls
det föreningsloppisar nästan varenda helg.
Modekläder, designmöbler, morötter, diskmaskiner eller vintageskor – det går alltid att
göra fynd i Kristianstad!

Byggboom råder
Kristianstad växer så det knakar. Överallt byggs det i en
rasande takt.

Foto: Claes Sandén, Kristianstads kommun
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Nya bostäder växer fram med rekordfart i form av höghus, radhus och
villor på många håll i kommunen. På ett år lämnades mer än 700 startbesked för nybyggen, så byggtakten överträffar det mål om mellan 500 och
600 nya bostäder om året som kommunfullmäktige har satt upp.
Samma sak gäller för skolor och förskolor. När så många barn föds
och flyttar till Kristianstad behöver de också nya lokaler på olika håll.
Tyvärr har det också visat sig att många 1970-talsbyggen håller dåligt och
måste ersättas eller totalrenoveras. De senaste tio åren har kommunen
byggt och renoverat förskolor och skolor för över 1,5 miljarder kronor.
Just nu byggs den största skolan i modern tid på Näsby. Hösten 2019
öppnar Lingenässkolan med plats för 800 elever och 150 anställda.
Även företagen bygger och växer. På Ängamöllans industriområde i
Vä har det varit full huggning om tomterna och området har nu utökats
ordentligt. Handeln bygger också ut. Mest märks det just nu i Hammar,
men även på Härlöv och i Åhus finns planer på stora förändringar.
I kommunen jobbas det nu för fullt med en ny översiktsplan, som
ska ge vägledning till hur Kristianstad kan växa vidare på ett hållbart och
genomtänkt sätt.

Vid högt vatten i Helgeå är det risk att Kristianstad översvämmas. Som skydd byggs flera kilometer vallar i kritiska lägen.

Staden skyddas mot översvämningar
Runt Kristianstad byggs vallar och
pumpstationer som skydd mot översvämningar. I dag räknas hela Kristianstad som en damm, med samma
säkerhetsregler som för en kraftverksdamm. Skillnaden är att vattnet ska
stängas ute.

Kommunens arbete med att skydda staden har
väckt uppmärksamhet vida omkring. Bland
annat har vi fått pris som Sveriges bäst klimatanpassade kommun och utsetts som förebild i
FN-kampanjen ”Resilient Cities”
Vissa delar av Kristianstad ligger på gammal sjöbotten och i staden finns Sveriges

lägsta punkt, -2,41 eller -2,32 meter under
havsytan, beroende på om man räknar i det
gamla eller nya systemet för höjdmätning.
Helge å kan tidvis stiga ett par meter över sin
normala nivå.
Vid extrema väderförhållanden, med högt
vattenstånd i ån är det risk att Kristianstad

svämmas över och att bostäder, sjukhus och
andra viktiga samhällsfunktioner hotas.
Om du är husägare har du också ett eget
ansvar att förebygga översvämningsrisker på din
fastighet.
www.kristianstad.se/oversvamningsskydd

TECKNA

LOKALT ELAVTAL
I KRISTIANSTADS KOMMUN

Teckna elavtal med oss så bjuder vi på
halva årsavgiften under bindningstiden
Ange kampanjkod: Flytt

www.c4energi.se/elavtal
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Utflyktsmål och
smultronställen

1. Sjöriket
Vacker bygd runt ett stort sjörikt område –
en pärla mellan berg och sjö, vildmark och
öppna landskap som bjuder på upplevelser
och storartad natur med ett stort utbud av
aktiviteter. Här finns till exempel Skånes
största sjö, Ivösjön med ön Ivön dit man tar
sig med färja.
Området är känt för sina odlingar, framför
allt äpplen och bär. Äpplen fördes hit av munkarna på Bäckaskog runt 1100-talet.
2. Humleslingan
Genom ett vackert natur- och kulturlandskap går färden ca 5 mil runt Skånes största
sjö, Ivösjön. Slingan visar vägen till ett 40-tal
sevärdheter som Bäckaskogs slott, Ivö klack och
Humletorkan.
3. Kjugekull
Naturreservat med vandringsleder som ger
en otrolig utsikt över Ivösjön. Landskapet
består av hagmark, lövskog och unika jätteblock. En plats som inbjuder till promenader året runt. I grönskan ligger Villands
Härads Hembygspark och Kaffestugan Kjugekull. Kjugekull är också ett av Sveriges
största och absolut bästa områden för blockklättring, så kallad bouldering.
4. Bäckaskogs slott
Slottets historia sträcker sig från 1200-talet
då Bäckaskog var ett kloster. Idag har slottet
hotell- och restaurangrörelse och är ett populärt
besöksmål. Ta gärna en promenad i den vackra
trädgården under ditt besök.
5. Kristianstads shopping
Kristianstad är känd som en handelsstad! Här
finns ett brett utbud av butiker både inne i den
gamla välbevarade stadskärnan, men också på
handelsområdena C4 Shopping och Härlövs
handelsområde.

6. Lillö och Linnérundan
Lillöområdet ligger längs Helgeån, strax norr
om Kristianstads centrum. Området har vidsträckta strandängar med ett rikt fågelliv. Lillöborgen var en gång en mäktig byggnad och liknade till storlek och arkitektur Glimmingehus.
Vitkalkad lyste den ute på de öppna, frodiga
ängarna och i folkmun lär den lite föraktfullt
ha kallats för ”den vita kossan”.

10. Bada
Inom kommunen finns många olika typer av
bad. Ta ett dopp längs den 42 km långa kusten
längs Hanöbukten eller i någon mysig insjö. Är
det bassängbad som önskas finns det 8 friluftsbad runt om i kommunen och mitt i Kristianstad ligger Tivolibadet med bassänger
för alla åldrar, olika bastutyper och vattenrutschbana.

7. Bockeboda
Bockeboda ligger på Nävlingeåsens sluttning,
ner mot Kristianstadslätten. Här möter du
granskog i norr och blandad lövskog i söder.
De hundraåriga ekarna vid Uddarp är särskilt
värdefulla och ingår i Kristianstad Vattenrikes
temalandskap. För den som vill motionera
finns här gott om stigar, motionsslingor och
vintertid längdskidspår. De flesta med utgång
från Bockatorpet.

11. Linderödsåsen
Att vistas på Linderödsåsen är
som att göra en resa rakt in i
historien. Det böljande
småbrutna landskapet visar spår
av folket före
oss. Här lever
vildsvin, hjortar,
rovfåglar och
fladdermöss i
ett ålderdomligt
landskap med
stors natur- och
kulturvärden. På
åsen finns en nationalpark och inte mindre än
tolv naturreservat.

8. Medeltidsstaden Åhus
Åhus är en av landets bäst bevarade medeltida
städer. I den gamla stadskärnan med sina smala
kullerstensbelagda gator och korsvirkeshus finns
mycket som minner om den danska tiden. Ett
måste i Åhus är ett besök på Åhusbryggan som
ligger på Täppetstranden och sträcker sig 120
meter i havet. Platsen är också ett välkänt centrum för designers och det världskända varumärket Absolut Vodka som nu öppnat ett helt nytt
besökscenter, Absolut Home the Åhus Villa.
9. Trolle Ljungby
Trolle Ljungby slott hör till Skånes mest
praktfulla renässansbyggnader. Intill slottet
ligger gårdsbutiken Viltboden med förstklassigt viltkött och andra lokala produkter. Här
ligger också Charlis Brygghus, med passion för
ölbryggarkonsten. Ett stenkast från slottet finns
Aminas Chokladstudio som är ett eldorado för
chokladälskaren med allt från chokladfrukost
till butik med choklad för alla sinnen.

12. Forsakar och
Degeberga Backar
Naturreservatet Forsakar har med sin djupa,
trolska ravin och två av Skånes högsta vattenfall
i alla tider varit en inspirationskälla till sagor
och sägner. Här sägs det att både pysslingar,
näcken och skogssnuvan bor. Få en fantastisk
utsikt över vattenfallen från utsiktsplattformen
och vandra på Degebergaleden från bokskogen
vidare till det böljande backlandskapet i naturreservat Degeberga backar
13. Blåherremölla kvarnmuseum
Blåherremölla är en gammal väderkvarn från

www.kristianstad.se/turism

1600-talet som ligger inbäddad i naturskön
och kulturhistorisk omgivning. Kvarnen var
i bruk fram till så sent som 1941. Idag kommer folk hit för att besöka museet och njuta
av hemgjorda kakor och smörgåsar i gammal
gårds- och kvarnmiljö.

