
FRAMTIDSVECKAN
17-23 september 2018

KRISTIANSTAD
För en hållbar omställning!

Dokumentation 
Framtidsveckan 

2018
www.kristianstad.se/framtidsveckan

Framtidsveckan Kristianstadf



2

Framtidsveckan – för hållbar utveckling/
omställning är en aktivitet i Kristianstads  
kommun som föreningar, organisationer 
i samverkan med kommunens Agenda 

21 och Högskolan, med början 2014, 
årligen genomför. Under Framtidsveckan 
fokuserar vi på hela kommunen som en 

hållbar kommun, ekonomiskt, miljömässigt, 
socialt och demokratiskt. Plattform för årets 

Framtidsvecka är Agenda 2030 – FNs 17 
globala hållbarhetsmål som myndigheter, 

kommuner, näringsliv, universitet och 
högskolor samt civilsamhället ska arbeta 

med, för att uppnå 2030.

           

Vi driver på för ett hållbart Kristianstad!   
Styrgruppen för Framtidsveckan
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Arrangörer:

Sponsorer:

ALLA DAGAR:
ICA Nära Arkelstorp - fokus på ekologiskt och närproducerat
Tid: 7-21  Plats: ICA Nära i Arkelstorp
Varje dag ett specialerbjudande ur affärens rika sortiment av 
ekologiska och närproducerade varor.

Ditt & Datt butik, ”Trädgård” -  konst och konsthantverk 
Tid: Mån-tors 10-16, fred 10-15 Östra Storgatan 21

Kom, prova och prata cykel - Cykelcentralen
Tid: 08.00-18.00  Plats: Cykelcentralen, Blekingevägen
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MÅNDAG 17/9 

Tid: Invigning kl. 10.00, Hela eventet kl. 10.00-14.00 på  
Plats: Utescenen, Wendesområdet, hela dagen i byggnad 25
Arrangör: SFI, Framtidsveckan

Jan Lindelöf, ordförande i FN-föreningen, sammankallande i styrgruppen för Framtidsveckan 
hälsde välkommen med orden nedan:

•	 Välkommen till årets Framtidsvecka för hållbar utveckling – den femte i ordningen.  
Och välkommen hit till SFI-utbildningen i Norra Åsum där vi tillsammans med elever och 
lärare idag inviger årets Framtidsvecka.

•	 Målet med veckan är att påverka Kristianstads kommun att bli än mer hållbar 
– miljö-/klimatfrågor, social hållbarhet, hållbar konsumtion och demokrati/
medborgarinflytande

•	 Vi som ordnar veckan är FN-föreningen, Naturskyddsföreningen, Oppmanna-
Vånga Hembygdsförening samt Stadsmissionen och studieförbunden:  ABF, Sensus, 

Studiefrämjandet och Folkuniversitetet. 
Kommunens Agenda 21-kontor är en viktig 
samarbetspartner. Och vi sponsras av främst 
Sparbanksstiftelsen, Kristianstads kommun 
och Kristianstadsbladet.

•	 Nytt för i år är att vi inviger här ute 
på SFI-utbildningen och att vi samarbetar 
med Kulturkvarteret på lördag med en 
Familjedag på temat hållbarhet. Nytt är 
också att vi arrangerar två cykeldagar i år.

•	 Jag vill passa på att säga några ord 
om hur vi kan få ett mer hållbart  Kristianstad 
nu när politiken ska formas under de 
närmaste fyra åren. Jag framför budskapet 
till de två politiker från S och L som ska prata 
efter mig.

1. Jag tycker att FNs 17 globala 
hållbarhetmål – Agenda 2030 – ska utgöra 
plattform för kommunens agerande kring 
hållbarhetsfrågor. Idag ute på flygplatsen 
samlas mer än 600 näringslivsföreträdare,  
tjänstemän i Skåne Nordostkommunerna m 
fl för att inspireras av olika föreläsare kring 
entreprenörskap, företagande mm.  

Invigning av Framtidsveckan 2018

Jan Lindelöf, ordförande i styrgruppen för Framtidsveckan
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Jag skulle vilja att dessa 600 företagare m fl fick lyssna på t ex klimatforskaren. 
Johan Rockström som kunde prata om hur företagarna i vår kommun kunde bidra 
till att världen blir fossilfri. Hur vi med solkraft, med vindkraft, med förnybar el osv kan 
rädda planeten. Utsläppen måste minska med 6 till 7 procent per år. Och då måste vi 
i Kristianstads kommun hjälpa till, inte minst våra företagare.

2. Jag kan informera er om att ute på 
flygplatsen idag möts företagarna av 
de 17 globala hållbarhetsmålen i form 
av en jättestor pyramid, bestående 
av kuber som var och en beskriver 
de 17 hållbarhetsmålen. I morgon 
och tillsvidare kommer pyramiden att 
stå inne på Rådhus Skåne. Allt för att 
uppmärksamma om att vi måste alla 
arbeta för en hållbar värld!

3. Framtidsveckan handlar också om 
social hållbarhet. Det innebär bl a att 
alla som bor i vår kommun ska kunna bo 
bra och till en hyra som de kan betala, 
de ska ha ett arbete efter sin förmåga, 
barn och vuxna ska ha bra förskola och 
skola samt KomVux, det ska finnas ett 
rikt föreningsliv för alla och vi ska känna 
förtroende och tillit för varandra. Så är 
det inte alltid i dag. Vi är en segregerad 
kommun där inkomster, utbildning, 
hälsa mm skiljer sig starkt mellan t ex 
Gamlegården och Åhus. 

4. Bygg billiga och bra små och stora hyreslägenheter i basorterna och i stan och 
satsa på blandad bebyggelse överallt. Blanda barn från olika miljöer i skolan, bygg 
ut KomVux och stärk folkbildningen, öka resurserna till föreningslivet, utveckla ett 
Föreningarnas hus och få människor i jobb efter deras förmåga. 



6

5. Vad gäller ökat medborgarinflytandet så tycker jag att vi ska komplettera 
byastämmorna i basorterna och byarna till stämmor i stan: på Gamlegården, på 
Österäng, på Charlottesborg och i själva staden. Barn och ungas delaktighet i 
kommunens verksamheter måste utvecklas, såväl fysiskt som digitalt.

6. Sist men inte minst måste vår konsumtion och för den delen produktion bli 
mer hållbar. Både kommunen och vi medborgare måste hushålla bättre med 
resurserna. Vi behöver inte alltid köpa nytt, vi kan låna av varandra, återanvända 
prylar, minska matsvinnet osv, osv. Vi har bibliotek där vi lånar böcker mm. Varför 
har vi inte ett ”lånotek” där t ex barnfamiljer kan låna sportartiklar i stället för att 
köpa för dyra pengar?

Nästa talare var Radovan 
Javurek, ordförande i Arbete & 
Välfärdsnämnden höl tal tillsammans 
med Barn & Utbildningsnämndens 
ordförande Ulrika Tollgren. 
Dorina Glozer, lärare, kommunal 
vuxenutbildning SFI, informerarde om 
programmet.

 Ulrika Tollgren

 Radovan Javurek

 Dorina Glozer
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Detta hände:
Prata med studieförbunden 
• mötesplatser/integration • 
Skånetrafiken/hållbart resande • 
Korta filmer om klimatet • Högskolan, 
folkhälsopedagoger • Ekologiskt 
fotavtryck - Testa dig själv med 
Klimatkalkylatorn • Högskolan 
Kristianstad och folkhälsopedagogerna 
• VardagsSmart • Samtal i soffan. 
Elever som tar dialog och samtal med 
besökare. Nyfiken på dig • Hantverk 
från olika kulturer • Samarbete med 
bildklasserna och utställningen ”Utopia” 
• Dansuppvisning av elever vid SFI-
utbildningen • Lektionsbesök på SFI – 
hur lär man sig läsa och skriva om man 
aldrig gått i skolan tidigare? • Yrkes-SFI: 
Finsnickeri och Vård • Kompis Sverige • 
SFI för föräldralediga

Radovan Javurek, Ulrika Tollgren och Jan Lindelöf
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”Sopkommissionen - 
och fallet med de osorterade soporna”

Tid: 9.30-10.10
Plats: Utescenen, Tivoliparken
Arrangör: Renhållningen

Renhållningen bjud in alla elever och pedagoger i årskurs 1 att kom-
ma och lyssna! Alla som lyssnade fick också CD-skivan med låtarna 
från föreställningen. Elever  och pedagoger i andra årskurser var ock-
så välkomna till Tivoliparken för att se showen! Boken är framtagen av 
Renhållningen Kristianstad och Agenda 21. 
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”Trädgård” 
-  konst och konsthantverk
   
                                  
Tid: 10.00-16.00                                       
Plats: Ditt & Datt butik, Östra Storgatan 21, Kristianstad 
Arrangör: Ditt & Datt dagverksamhet,
Kristianstads kommun
Att återanvända saker ser vi som en självklarhet när 
vi arbetar i ateljén tillsammans. Våra konstnärer med 
intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
skapar ”outsider art”.

”Human flow” av Ai Weiwei - filmvisning 

Tid: 14.00-16.20    Plats: Roxy bio, Tivoligatan 3D 
Arrangör: FN-föreningen 
Dokumentärfilmen handlade om den stora flyktingkrisen som pågår idag. 
65 miljoner människor är på flykt på grund av krig eller förföljelser. 

MÅNDAG 17/9 
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Tid: 14.00-16.00      Plats: Mötesplats Riksens ständer                                      
Arrangör: FN-föreningen, ABF
Några seniorer möter några unga tjejer och killar från olika kulturer över ett 
tema, t ex ”ett Kristianstad där vi möts över gränser”. Ca 10 unga (högstadium/
gymnasium) och 10 äldre. Kjell Arvedson är samtalsledare. 

MÅNDAG 17/9 
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Nudging - en vänlig knuff för hållbara val
Tid: 18.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: ABF
Jessica Viktorsson från Nudging 
Sweden föreläste om hur man kan 
använda metoden nudging för att 
göra det lätt att göra rätt. Nudging 
har under de senaste åren blivit allt 
mer uppmärksammat som en ef-
fektiv metod för att främja beteen-
deförändring och guida människor 
i olika valsituationer. En nudge kan 
beskrivas som en liten vänskaplig 
knuff i rätt riktning – utan att vara 
tvingande. Genom att arrangera 
valsituatio nen kan man uppmunt-
ra och påminna människor om att 
göra mer medvetna val och göra 
det lätt att göra rätt. Jessica Vik-
torsson är projektkoordinator på A 
Win Win World som driver Nudging 
Sweden - Sveriges ledande nät-
verk för alla som är intresserade 

av nudging som metod för 
hållbara val. Med bakgrund 
i humanekologi, socialpsy-
kologi och resilient entrepre-
nörskap brinner Jessica för 
att vara med och ta fram 
lösningar på hållbarhetspro-
blemen. Som del av detta 
ser hon beteendevetenskap 
och nudging som en nyck-
el till att förstå bakgrunden 
till människors beteenden 
för att kunna hitta lösningar 
och underlätta hållbara val.

MÅNDAG 17/9 
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TISDAG 18/9 

Tid: 12.15-13.00  Plats: Regionmuseet, hörsalen   Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

För föreningens del började årets Framtidsvecka med detta lunchföredrag av kommunens nya miljöstrateg 
Selina Malik. Selina beskrev hur det miljöstrategiska arbetet fungerar och vilka juridiska och ekonomiska 
styrmedel som kan användas. Vi fick samtidigt en översikt över kommunens måldokument och över de olika 
planer som skall styra arbetet i de olika förvaltningarna. Kommunen har på sin hemsida ”Miljöbarometern” 
som ett hjälpmedel för att redovisa hur man lyckas med miljöarbetet. Miljöbarometern kommer att 
uppdateras under hösten, så att uppgifterna blir mer aktuella. Vi önskade Selina och hennes vikarie Kajsa 
Aldman lycka till i arbetet, samtidigt som vi under eftermiddagen spänt väntade på kommunfullmäktiges 
beslut om vindkraftparken Taggen. Ett beslut som drivits fram av kommunalråden utan att ta hänsyn till den 
formella beslutsgången och där man struntat i att höra de tjänstemän 
och den nämnd som är sakkunniga.

Öppen trädgård
Tid: 9.30-11.00                                  
Plats: Tivoliparken, Hälsoträdgården
Arrangör: Hälsoträdgården i Tivoliparken
Drick kaffe och jobba tillsammans med andra 

trädgårdsentusiaster i Hälsoträdgården.

”Trädgård” 

-  konst och konsthantverk
Tid: 10.00-16.00                                       
Plats: Ditt & Datt butik, Östra Storgatan 21,
Kristianstad 
Arrangör: Ditt & Datt dagverksamhet, 
Kristianstads kommun
Att återanvända saker ser vi som en självklarhet 
när vi arbetar i ateljén tillsammans. Våra 
konstnärer med intellektuell och neuropsykiatrisk 
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TISDAG 18/9 

M e r  o m  k l i m a t e t
Tid: 14.00   Plats: Regionmuseet, hörsalen   Ar-
rangör: FN-föreningen
Al Gores nya film ”En obekväm uppföljare”, regi: B. Cohen 
och J. Shenk. Al Gore fortsätter sin kamp för klimatfrågor i 
världen. 
Bo Olsson berättade om årets klimatriksdag, 
som ordnats av ideella organisationer för att läm-
na förslag till de politiska partierna i riksdagen. 
Man hade ledorden att klimatfrågan är viktig, att 
det är bråttom och att det är möjligtatt förändra 
situationen. Målet är att tillämpa Parisavtalet och 
arbeta för en temperaturhöjning på högst 1,5 

grader. Under klimatriksdagen diskuterades 250 olika motioner av vilka de viktigaste valdes ut för att 
skickas vidare till de politiska partierna. Efter denna information såg vi första halvan av Al Gores film 
”En obekväm uppföljare”. Vi fick se hur de grönländska glaciärerna smälter och hur det stigande ha-
vet översvämmar Miamis gator samtidigt som Al Gore sprider sitt budskap om klimatförändringen. Vi 
såg dock inte hela filmen som avslutas med Parisavtalet, där Gore lyckades få Indien att skriva under 
avtalet.

Läkemedel och antibiotika i skånes vattendrag, sjöar och hav, 
vad kan vi göra åt det?
Tid: 18.30   Plats: Regionmuseet, hörsalen    Arrangör: 
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Erland Björklund, Högskolan Kristianstad, berättade 
om sin och Ola Svahns forskning vid deras ”Molab” på 
Krinova. Den medicin vi äter (ca 40 000 tabletter under 
livet) kommer oftast ut ur kroppen med urinen och följer 
sedan med avloppsvattnet genom reningsverket och 
ut i vattendragen för att slutligen hamna i havet. Av 
de 13 000 läkemedel som är godkända i Sverige har 
man på Molab analyserat 22 utvalda läkemedel t ex de 
verksamma substanserna i Voltaren och Sobril. Man 
har mätt in- och utgående vatten avloppsreningsverken 
samt halterna uppströms och nedströms i vattendraget. 
Man har t ex kunnat räkna ut att av dessa 22 läkemedlen 

släpps 47 kg/år ut från Kristianstad till Hammarsjön 
och utsläppen från Malmö är 275 kg. Man har också 
tagit fram en metod för att rena avloppsvattnet från 
dessa oönskade ämnen. Genom att koppla på 
ett sandfilter och ett filter med aktivt kol efter det 
konventionella reningsverket kan man få en effektiv 
rening av dessa ämnen som annars skulle passera 
opåverkade genom reningsverket. De närmaste åren 
kommer staten att ge bidrag till de kommuner som 
vill komplettera sina reningsverk på detta sätt. Och 
vi hoppas att när Kristianstad snart bygger om sitt 
centrala reningsverk så kommer kolfiltren att finnas 
med, så att Helgeåns fiskar, uttrar mm slipper att få 
biverkningar från alla våra läkemedel. 
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Aktivitetsledd cykling
Tid: 9.00-12.00                                        
Arrangör: Svenska turist
föreningen, Friluftsfrämjandet, Studie-
främjandet, Agenda 21

Två cykeldagar arrangerades 
före och under Framtidsveckan 
(1/9 och 19/9). Turistföreningen 
(Christina Fischer) och 
Friluftsfrämjandet (Kerstin 
Andersson) ledde vars en 
cykeldag då ett 15-tal 
vardagscyklister deltog.
Cyklisterna körde en runda på uppemot två mil i Kristianstads fina omgivningar 
och gjorde nedslag på intressanta platser, som t ex Ekenabben där man intog 
fika. Vi cyklade för klimatet och hälsan samt trevlig samvaro.

Samhällsbyggnadsverkstaden
Arrangör: Plan- och bygglovsavdelningen, Kristianstads kommun

En inspirations- och föreläsningsdag med fokus 
på de samhällsbyggnadsfrågor som är miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag. 
Vi kallade dagen för ”verkstad” då intentionen 
är att vi skall gå från ord till handling. 2018 års 
Samhällsbyggnadsverkstad var den 19 september på 
Kulturkvarteret i Kristianstad. Inspirationsdagen är ett 
initiativ från plan- och bygglovsavdelningen på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen och vårt bidrag 
till Framtidsveckan. Vi vill dela denna dagen med 
branschaktörer, andra kommunala förvaltningar, politiker, 
kollegor i grannkommuner och så klart medborgarna som 
vi arbetar för. 

Dagen var fylld med inspiratörer, debattörer och 
framtidsspanare från arkitektkontor, media och den 
kommunala sfären. Föreläsarna bidrar med sina kunskaper 
och erfarenheter från samhällsbyggandets vitt skilda fält. 
Med en pigg och vass mix förväntas givande diskussioner 
om både stort och smått. För att bygga den attraktiva 
staden krävs mångas kunskap och som deltagare under 
dagen kommer du få möjlighet att aktivt delta i samtalet. 
När vi sedan är klara ska vi gå hem med känslan av att 
det inte bara varit mycket snack, utan att det nu också 
ska bli mycket verkstad!

ONSDAG 19/9 
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Johan Oscarson är arkitekt och modernist. Som verksam 
i arkitektkontoret Elding Oscarson Arkitekter AB har han 
rönt stor uppmärksamhet med tillbyggnaden av Skissernas 
museum i Lund som belönades med Kasper Sahlinpriset 
2017.

Bengt Hellborg, arkitekt
Ett retrospektiv som pekar mot framtiden

Lena Jungmark har arbetat 
med barn och ungas utemiljöer sedan 80-talet. Fokus har 
legat på att utveckla goda lekmiljöer på offentliga platser, 
såväl på parkmark som på förskola och grundskola i nära 
samarbete med verksamheten. Under tre år arbetade 
Lena i utvecklingsprojektet Gröna Skolgårdar i Malmö Stad, 
och har under de sista åren medverkat i flera nationella 
vägledningar om barn och ungas utemiljö. 

Maria Asklund arbetar 
som planeringsstrateg för social hållbarhet. I arbetet 
ingår bland annat att jobba för en minskad segregation 
och ökad integration. Det är ett brett fält som utgår 
ifrån områden som arbetsmarknad, skola, boende och 
samhällsservice, brottslighet, demokrati och civilsamhälle. 
Fokus ligger på att de mjuka värden som fyller ett samhälle, 
såsom människor, värderingar och tillit ska ligga i samklang 
med, eller gärna påverka, den samhällsplanering som finns 
i övrigt.

Mark Isitt är journalist och arkitekturkritiker och ger i 
radioprogrammet Stadsinspektionen sin syn på städer runt om i 
landet. En kall februaridag var han i Kristianstad och ”inspekterade”. 
Nu är han här igen och ger sin syn på Kristianstad och på ett 
attraktivt och hållbart samhällsbyggande.

Moderator för dagen var Kristianstads stadsarkitekt Roger Jönsson.

ONSDAG 19/9 
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ONSDAG 19/9 

Guidad tur i hälsoträdgården

Tid: 11.00  
Plats: Hälsoträdgården, växthuset                                         
Arrangör: Hälsoträdgårdens vänner

”Trädgård” -  konst och konsthantverk
Plats: Ditt & Datt butik, Arrangör: Ditt & Datt dagverksam-
het, Kristianstads kommun. Att återanvända saker ser vi 
som en självklarhet när vi arbetar i ateljén tillsammans. Våra 
konstnärer med intellektuell och neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning skapar ”outsider art”.



18

Modeller och noveller 
- ett samtal om klimatförändringens berättelser
Tid: 12.15-13.00 Plats: Naturum Vattenriket  Arrangör: Man and Biosphere
Johannes Stripple, Alexandra Nikoleris och Paul Miller pratar om hur olika berättelser om en klimatför-
ändrad värld kan berika varandra. Arrangeras av projektet Man and Biosphere, prekära situationer, 
som är ett samarbete mellan forskare och konstnärer.

 

Kan en bil egentligen vara miljövänlig? 
- Om bonus/malus, miljöbilsdefinitioner och 
hållbara bränslen

Arrangör: Energirådgivning, Kristianstads kommun
Martin Holmén, kommunal Energi- och klimatrådgivare, 
redde ut hur miljövänlig en bil egentligen kan vara.
 

ONSDAG 19/9 
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Tid: 18.30  Arrangör: Skåne Stadsmission, Sensus Skåne Blekinge

Famna Syd och idéburen välfärd Birthe Wallin, direktor, Skåne Stadsmission, ledamot i styrel-
sen Sensus Studieförbund Skåne Blekinge, om Famna Syd och Idéburen välfärd. Talade om 
sambandet mellan folkbildning och demokrati nu och i framtiden. Om civilsamhällets roll för 
ett jämlikt samhälle och deras bidrag till social inkludering.                                                                       

”Trädgård” 
-  konst och 

konsthantverk
 

 Plats: Ditt & Datt 
butik, Arrangör: 

Ditt & Datt 
dagverksamhet, 
Kristianstads 
kommun. Att 

återanvända saker ser 
vi som en självklarhet 

när vi arbetar i 
ateljén tillsammans. 

Våra konstnärer 
med intellektuell 

och neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 
skapar ”outsider art”.

ONSDAG 19/9 
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 Agenda 2030 och en hälsosam Hanöbuktsregion
Tid: 12.15-13.00   Plats: Naturum Vattenriket Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Jennie Larsson från World Maritime University i Malmö och paraplyorganisationen 
“Samverkan för Hanöbukten” berättade om hur man vill arbeta för en friskare Hanöbukt. 
Organisationen kommer att bildas officiellt i höst och man arbetar främst med mål nr 14 
i Agenda 2030: ”Hav och marina resurser”. Man vill få fram ett bättre samarbete mellan 
myndigheter, industrier, markägare, ideella föreningar, byalag – alla som påverkar eller 
är intresserade av Hanöbukten. Man kommer att ha en styrgrupp som driver arbetet 
framåt och göra en sårbarhetsanalys för Västra Hanöbukten, ha en tävling som går ut 
på att lösa något av problemen och starta en Hanöbuktsfond som kan ge ekonomiskt 
stöd till goda projekt. Helst vill man samarbeta inom hela Hanöbukten det vill säga få 
med även Blekinge och Bornholm i arbetet. för Västra Hanöbukten”! 

       

TORSDAG 20/9 
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Hur kan medborgardemokratin utvecklas i vår kommun?    
 Är e-demokrati en väg?

TORSDAG 20/9 

På lunchen 20/9 arrangerade FN-föreningen ett samtal om medborgardemokrati. Johan 
Lidmark från Region Skånes demokratienhet medverkade liksom kommunalrådet Anders Tell 
och kommundirektören Christel Jönsson.
Jan Lindelöf modererade. Johan inledde med att framhålla att ”människor vill vara 
delaktiga och är förankrade i sin vardag”. De tycker att det personliga mötet är viktigt 
och att man för en öppen dialogprocess med dem. Region Skånes demokratiberedning 
(politiker och tjänstemän) har regelbunden medborgardialog (samtalsdemokrati). Man har 
dialoggrupper som träffas regelbundet, man har en webbpanel som svarar på frågor om 
sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling mm fyra gånger per år. Nyligen har man initierat 
ett förslag om e-demokrati, innebärande att medborgarna på nätet kan komma med 
förslag om regionens verksamhet. Gillas förslaget digitalt av ett antal andra medborgare, 
måste det behandlas av ett politiskt organ i Region Skåne.

I samtalet efter Johans inledning berördes flera frågor med koppling till Kristianstads 
kommun. En praktisk fråga som togs upp var varför inte handlingarna till Kommunfullmäktige 
och nämnderna läggs upp på nätet så att vi medborgare där kan läsa dem. Idag läggs 
endast dagordningarna upp och man får ta sig till Rådhuset för att hämta handlingar. I 
Region Skåne läggs alla handlingar upp på nätet när kallelsen publiceras. Christel Jönsson 
lovade undersöka möjligheten till detta. Både Anders Tell och Christel Jönsson var öppna 
för möjligheten till att nuvarande medborgarförslag mm kompletteras med någon form 
av e-demokrati. Valdeltagandet diskuterades och även om det generellt var högt i vår 
kommun, så är det fortfarande lågt i områden som Gamlegården, Charlottesborg och delvis 
Österäng. Vad kan göras åt detta? De sk byastämmorna togs upp och förslag finns att 
även ha stadsdelsstämmor i staden. Vid kommande diskussion om kommunens organisation 
diskuteras en ev demokratiberedning. Christel Jönsson har ett uppdrag att nästa år 
komma med ett förslag kring hur ungas delaktighet både fysiskt och digitalt kan förbättras 
i kommunen. Föreningslivets viktiga roll för demokratifostran togs upp liksom behovet av att 
fler engagerar sig i partipolitiken.
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TORSDAG 20/9 

Demokratikväll
Tid: 18.30     Plats: Regionmuseet, hörsalen          Arrangör: FN-föreningen

DEMOKRATIN-nödvändig att försvara? Hot och vikten av  medborgerligt 
engagemang. Diskussion med Torsten Jeppsson (debattör, cirkelledare 
universitetet), PUSH Sweden (plattform för ungas inflytande i 
hållbarhetsfrågor) samt deltagare i cirkeln Grävande medborgare. 
På kvällen 20/9 hade FN-föreningen bjudit in debattören Torsten 

Jeppsson att inleda kring 
Demokratin som viktig att 
försvara samt betydelsen av 
medborgerligt engagemang. 
Torsten tog upp många 
viktiga demokratifrågor 
som privatiseringen i skolan 
och i sjukvården bl a samt 
införandet av New Public 
Management i den offentliga 
sektorn. Han var kritisk till det 
mesta av detta och efterlyste 

fler medborgare som diskuterar hur vi vill ha den gemensamma sektorn. 
Efter Torstens anförande berättade medlemmar i cirkeln Grävande 
medborgare hur de arbetar med frågor till kommunala och regionala 
tjänstemän och politiker kring frågor som behöver belysas och diskuteras. 
Två unga 
medlemmar 
(Sara och 
Axel) i Push 
Sverige 
redogjorde 
för hur 
organisationen 
vill samla 
unga som vill 
se en hållbar 
värld. Se www.
pushsverige.se 
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FREDAG 21/9 

Hur kan livsmedelsbranschen dra nytta av IoT 
(Internet of things)?
Tid: 11.30-14.30                       
Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
Arrangör: Krinova, C4 Energi

IoT är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att allt möjligt i vår 
omgivning, från fordon och infrastruktur till gods och hushållsapparater, kopplas 
upp med små inbyggda sensorer och härmed kan ”prata” med oss och varandra. 
Sensorerna läser 
av omvärlden och 
skapar information 
om exempelvis 
fuktighet eller 
temperatur i ett 
växthus, flöden 
av transporter 
och gods eller 
ljudnivå i en lokal. 
Hur kan mat- och 
dryckesföretag dra 
nytta av den nya 
tekniken och skapa 
smarta, attraktiva 
och hjälpsamma 
miljöer, varor och 
tjänster? 

”Trädgård” -  konst och konsthantverk
Tid: 10.00-15.00                                       
Plats: Ditt & Datt butik, Östra Storgatan 21, 
Kristianstad 
Arrangör: Ditt & Datt dagverksamhet, Kristi-
anstads kommun
Att återanvända saker ser vi som en 
självklarhet när vi arbetar i ateljén 
tillsammans. Våra konstnärer med 
intellektuell och neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning skapar ”outsider art”.
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FREDAG 21/9 
Vad är IOT? Hur används IOT runt om i samhälle idag? Hur kan tekniken 
användas inom mat- och dryckesföretag? Anna Bondesson från C4 Enerig 
rede ut begreppen och berättade om användningsområden kring IOT. Anna 
även pratade om det trådlösa nät som byggs i Kristianstad och många andra 

kommuner runt om i landet. Avslutningsviss hade vi Workshop - hur kan du dra 
nytta av IOT i ditt företag? Det fanns en liten 
utställning med olika tyer av sensoer.

Trädgårdsmästaren i hälsoträdgården
Tid: 12.30-13.00                      
Plats: Tivoliparken, Hälsoträdgården 
Arrangör: Hälsoträdgården, Kristianstads kommun
Trädgårdsmästaren guidade i hälsoträdgården. 

Fika i hälsoträdgården
Tid: 13.00-15.00                       
Plats: Hälsoträdgården, orangeriet
Arrangör: Folkuniversitetet, Consensus
Kaffe och hemlagad äppelkaka till 
självkostnadspris. 
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FREDAG 21/9 

Värdefull eller värdelöst?
Tid: 15.00-16.00  Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Folkuniversitetet

Ylva S. Sjöstrand, doktor i ekonomisk historia. 
Disputerade 2014 med avhandlingen Stadens 
sopor. Tillvaratagande, förbränning och tippning i 
Stockholm 1900-1975. I föredraget berättade Ylva 
om tillvaratagande och återvinning under 1800- och 
1900-talet med ett särskilt fokus på återvinning av 
textil. Tillvaratagande av textilt avfall har under de 
senaste tio åren omfattats av ett allt större intresse 
från industrin, handeln, avfallsbranschen och 
miljöorganisationer. Intresset har också lett till politiska 
åtgärder och forskningsprojekt för att hitta sätt att 
öka och förbättra tillvaratagandet. Anledningarna 
till detta är framförallt att textil är en avfallskategori 
som under kort tid växt avsevärt samt att de 
textila råvarorna och produktionen är energi- och 
kemikaliekrävande och innebär utsläpp i luft, vatten 
och mark. Kraven på resurssnåla tillverkningsprocesser 
och miljövänlig konsumtion har också tilltagit. Idag 
påtalas ofta att en cirkulär ekonomi är önskvärt. 
Detta innebär bland annat att avfall ska hanteras som en råvara. När det gäller dagens 
textilier innebär ett mål om cirkulär ekonomi till exempel att textilier designas för att kunna 
återanvändas eller återvinnas. Något som inte är givet då den textila produktionen dels 
följer ett snabbt skiftande mode, många gånger har låg kvalitet på produkterna samt att 
dessa produkter ofta består av blandningar av material vilket försvårar materialåtervinning. 
Målet om en cirkulär ekonomi ställer också krav på system för insamling och sortering och 
teknik för återvinning. 

I föredraget gavs dagens utmaningar och möjligheter kring textilt återvinnande ett historiskt 
perspektiv.Ylva inledde med Kristianstad annons - önskar köpa-  LUMP. Det handlade om 
återvinning, hantering av textil 
och dess historia.  Motto var att: 
Inte slängas- Återvinnas.
Ylva gav oss många intressanta 
fakta information, tex.

-	 Producera en 
bomull  T-shirt, används ca 
7000l vatten.

-	 Textilkonsumtion ökat med 
40%

-	 En svensk handlar ca 15 
kg/ år

-	 3 kg lämnas till second 
hand

-	 8 kg slängs i soporna
-	 Och mycket mer 



26

Remake - återbruk för människa och miljö
Tid: 16.00-18.00   Plats: Pedagogverkstad, Regionmuseet
Arrangör: Skåne Stadsmission, Sensus Skåne Blekinge

Skåne Stadsmission ReMake-återbruk för människa och miljö. Ett påslakan blir 
en kasse, ett par jeans blir ett förkläde Kom till vår workshop och sy en enkel 
bag eller testa att gör ett makraméarmband. Susanne Pecovnik, Platsansvarig 
Remake Skåne Stadsmission, kommer att berätta lite under tiden samt svara på  
frågor som besökarna har under workshopen.

Värna  Skapelsen
Tid: 19.00 Plats: Östermalmskyrkans café
Arrangör: Kyrkorna i Kristianstad och Östermalmskyrkans ungdomar

Mikael Risenfors och Maja Ekström från Föreningen Vildåsnan förklarade varför de anser 
vegetarisk kost vara bättre än mat från djurriket. Vildåsnan är en kristen, vegetarisk 
förening som fått sitt namn från Jobs bok i Gamla Testamentet. För att göra föredraget 
mer interaktivt uppmanades de cirka 20 deltagarna att ta fram smartphones och 
tävla med Kahoot. Arrangör för kvällen var Ekumeniska Rådet, dvs de olika kyrkorna 
i Kristianstad  gemensamt. Joanna Agetorp m.fl. serverade smarriga pitabröd med 
hummus. I en avslutande andakt  talade Bo Olsson om balansen mellan frihet och 
ansvar, samt ledde en bön för 
klimatet. Vi kan uppmuntra varandra 
att äta vegetariskt och i övrigt leva 
klimatvänligt, men utan att döma. 

FREDAG 21/9 



27

LÖRDAG 22/9 

Hållbarhetsfest - familjelördag - kulturkvarteret 

Tid: 11.00-17.00            Plats: Kulturkvarteret
Arrangör: Framtidsveckan, Kulturkvarteret, FN-föreningen, Folkuniversitetet, 
Urbana Hembygdsgården, Agenda 21

Under Framtidsveckan anordnade Kulturkvarteret tillsammans med Framtidsveckan en 
Familjelördag på temat Hållbarhet. Det blev aktiviteter för barn, unga och vuxna. Det var 
olika arrangemang hela dagen: lyssna på spännande sagor, teater, pyssla, delta i workshop, 
sång och musik mm - äta och dricka gott och ekologiskt i Café & Bistro. 

kl 16.00 konsert med Lasse Berg. Lasse sjung hållbara och framtidssäkra sånge från sin 
senaste skiva Skimrande färgers själ (2018) * Hur man lever klimatsmart * Musik och dans 
på miljötemat med Future * Pussel och information om FNs hållbarhetsmål * Föredrag om 
chokladproducenters svåra situation * Insamling för Världens Barn * bygga insektshotell. 

Gruppen Future
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LÖRDAG 22/9 

Att bygga insektshotell med ABF var 
en mycket populär aktivitet

Lasse Berg 
sjöng hållbara och framtidssäkra sånger
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Hur funkar och smakar rättvis choklad? 
En föreläsning för både barn och vuxna om kakao, 
choklad och Fairtrade-märkningen. Var kommer 
vår choklad ifrån? Hur är det att vara kakaobonde? 
Varför kan inte kakaoböndernas barn gå i skolan? 
Vad betyder Fairtrade-märket på chokladen? 
Tillsammans lärde vi oss mer om kakao och rättvis 
choklad, och smakade på några olika sorters 
Fairtrade-märkt choklad. Föreläsningen hålls 
av Emily Turgman Gruian. Emily jobbar med fair 
trade, medveten konsumtion och inkluderande 
kommunikation i egna företaget All Rights 
Consulting.

Martin Holmén, Energirådgivaren i kommu-
nen, pratade energifrågor med besökare.

Emily Turgman Gruian pratade om Fairtrade-märkt choklad

Ahmad Kharboutli och Beata Svensson hjälper besökare lägga 
miljöpuzzel (barnaktivitet)

LÖRDAG 22/9 
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Ett hem med omtanke
Tid: 14.00-15.00      Plats: Naturum Vattenriket   Arrangör: Naturskyddsföreningen, Folkuniversitetet

Författare och fotografen Ida Magntorn kom till naturum och pratade om 
hur vi kan kombinera hållbarhet och omtanke om miljön med att skapa ett 
harmoniskt hem. Ida 
Magntorn presenterade 
sin nya bok ” Ett hem med 
omtanke”. Framförandet 
var mycket intressant! Vi 
fick höra om hur man kan 
ändra i sitt hem med enkla 
medel, köpta på loppis eller 
begagnade, genom att bara 
kanske måla de? Det var 
fint dialog med publiken, 
erfarenhetsbyte. 

LÖRDAG 22/9 
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SÖNDAG 23/9 

Foto: Susanne Lovensjö och Linda Jönsson deltar i Hjärta och Smärta del 2. 

Hjärta och smärta, del 2.0
Tid: 14.00-17.00 Plats: Arkelstorp Folkets Hus
Arrangör: Oppmanna-Vånga hembygdsförening

Hjärta och Smärta del 
2. Söndagen den 23 
september presenterades 
fortsättningen på förra  
årets föreläsning om 
hjärtat. Kardiologen 
Thomas Pettersson, 
verksam på CSK i 
Kristianstad, berättade om 
nya rön i hjärtforskningen. 
Ingenting tycks omöjligt 
för den mannen och 
en smittande optimism 
spred sig snabbt. 
Dönabergamusikern 
Ingemar Nilsson och 
Thomas Pettersson sjöng 
och spelade tillsammans 
och gav på så sätt tankepauser så att det komplicerade innehållet i föreläsningen kunde 
sjunka in. Av de 17 globala mål för utvecklingen som världen antog 2015 den 25 september 
är det nummer 3, som Oppmanna-Vånga hembygdsförening  lyfter fram, dvs ”God 
hälsa och välbefinnande – Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar.” 

Efter hjärtföreläsningen 
talade Linda Jönsson 
och Susanne Lovensjö 
om kreativ friskvård. 
Det bjöds på frukt 
och senare kaffe 
med äppelkaka, 
samtal, frågor och 
fördjupningar. Ideella 
föreningar har en stor 
betydelse genom att 
anordna mötesplatser 
”som får det att sjunga 
i själen”.  
Oppmanna-Vånga 
hembygdsförening 
samlade 86 personer, 
drygt hälften kvinnor, i 
Arkelstorps Folkets Hus 
stora sal.
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Den 5/9 samlades 60 personer i Östermalmskyrkan 
som lyssnade på den politiska utfrågningen 
om Hållbarhet i Kristianstads kommun. Våra 
8 ledande kommunpolitiker diskuterade den 
ekologiska och den sociala hållbarheten men 
också demokrati och medborgarinflytande. 

Kring miljö- och klimatfrågorna var enigheten ganska stor men skilde sig vad gäller 
havsvindkraftverken i Hanöbukten (Taggen) där V, Mp,S och C säger ja medan M, 
Kd, L och SD säger nej. Man menade att Kristianstad 
än mer ska arbeta för att bli en ekologiskt hållbar 
kommun med hjälp av solenergi, biogas, elbilar och 
satsning på kollektivtrafik och cykling. Vad gäller 
den sociala hållbarheten var man inte lika överens, 
särskilt inte kring integrationen där SD utmärkte 
sig, bl a genom att säga att vår kommun borde 
gjort som Staffanstorp, dvs erbjuda nyinflyttade 
invandrare att bo i husvagnar. För att bryta ett 
segregerat Kristianstad föreslog V att fler stora 
och små hyreslägenheter skulle byggas i Åhus 
och andra basorter. Föreningslivet lyftes fram som 
en viktig fråga kring integration och man kunde 
tänka sig motsvarande byastämmor i stadsdelar 
som Gamlegården och Charlottesborg. En 
spänstig debatt som på ett skickligt sätt leddes av 
statsvetaren Douglas Brommesson. 

5/9 

Politiker utfrågning

Från vänster:
Mikael Persson, V
Fredrik Winberg, S
Helena Winter, Mp
Pierre Månsson, L
Lena Holst, C
Christina Borglund, Kd
Peter Johansson, M
Niclas Nilsson, SD
Moderator: 
Douglas Brommesson
Statsvetare
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1 och 19/9 

Cykeldagen

Två cykeldagar arrangerades före och 
under Framtidsveckan (1/9 och 19/9). 
Turistföreningen (Christina Fischer) 
och Friluftsfrämjandet (Kerstin 
Andersson) ledde vars en cykeldag då 
ett 15-tal vardagscyklister deltog.
Cyklisterna körde en runda på 
uppemot två mil i Kristianstads fina 
omgivningar och gjorde nedslag 
på intressanta platser, som t ex 
Ekenabben där man intog fika. 
Vi cyklade för klimatet och hälsan samt 
trevlig samvaro!



Vi ses 2019


