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Sammanfattning
•

Bygg kompakt och blandat. Bygg gärna höga hus, ca 4 våningar mot torg och ännu
högre längre ut från centrum, men max 8-9 våningar. Bygg fler våningar på befintliga
hus. Skapa fler bostäder i centrum och bygg vidare på kvartersstaden. Kristianstad är en
småstad, vilket är positivt! Bygg vidare på stadens identitet. Bygg nya byggnader i gammal stil och lyft Kristianstads historia. Kristianstad syns från många håll och det är viktigt att det är en vacker vy som ”håller”. Stadssilhuetten är viktig.

•

Knyt ihop stadsdelarna i staden bättre, tillexempel Näsby och Charlottesborg. Cykelstråket mellan staden och högskolan måste utvecklas. Moonrail/Linbana med många avgångar är ett sätt att bygga en ny koppling mellan centrum och högskolan/badet. Bevara
högskolan på Näsby eller flytta hela/delar av högskolan till centrum (t.ex. gallerian).
Det behövs en tydlig arkitektonisk referenspunkt norrut (i Näsby/Gamlegården) Tillexempel ett bostadshus i trä med restaurang.

•

Tivolibadets tomt:
Kan bli ett allaktivitetshus för äldre ”C4 Veteran”. Här skall finnas allt från café, spa,
fysioterapeuter, träningsmöjligheter och möteslokaler osv. Eller så kan det bli en skulpturpark, där kommunens alla skulpturer kan visas upp tillsammans med exotiska växter.
Eller så rustas tivolibadet upp. Eller så görs det om till kallbadhus

•

Rekreation:
Förbind staden med naturen och skydda naturområden mot buller. Åsums fure kan utvecklas som rekreationsområde, tillexempel genom att anlägga en discgolfbana. Andra
grönområden som är viktiga att utveckla är Bastionen och Stordiket. Engagera volontärer i skötseln av staden eller återanställ en stadsträdgårdsmästare som kan svara på frågor och ta beslut om stadens gröna ytor. Titta på konceptet ”National trust” som köper
in och vårdar naturområden i England.
Anlägg fler utegym och kolonilotter i staden. Nyttja vattnet i staden bättre! Skapa en attraktivare badplats på Ekenabben. Ha båtuthyrning i kanalerna, låt en turistbåt gå mellan
Torsebro till Ekenabben. Anställ en kanalmästare som tar hand om kanalerna

•

Ödesfrågan behöver lösas först – Vallskyddet! Reningsverket ligger på lägsta punkten
idag, om Kristianstad översvämmas så kommer hela staden bli förorenad. Vad gör vi
om vallen brister eller förstörs? Vi behöver ha en evakueringsplan och civilförsvar
(träna på evakuering). Bygg ut vallskyddet snabbt. Skjut inte fram det till 2024 utan håll
den gamla tidsplanen på 2020!

•

Kristianstads omland:
Undvika att bygga på åkermark, man måste tänka på framtida generationer. Satsa på tätorterna och bättre kommunikation. Bredband även till de som bor på landet. Behåll byskolorna och bussa barnen ut från staden till lugna skolor. Starta upp ett turist- och
pendlingståg mellan Kristianstad-Åhus.
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•

Lägg Rättscentrum utanför staden. Se till att Regionmuseet flyttar ut en del av sin verksamhet till filialer för att nå ungdomar. En lokal i Gallerian kan göras om till VR-rum
där man kan få se både gamla Kristianstad och framtida Kristianstad i med VR-glasögon. Bygg en ”Food science park” på Näsby, vid Högskolan/Krinova. Det saknas riktigt bra restauranger och en saluhall.

•

Trafik:
Låt Kristianstad bli en cykelkommun/stad. För staden Kristianstad önskade deltagarna
att cykelvägarna förbättras så att man enkelt kan ta sig till alla delar av staden. Skylta
bättre på cykelvägarna.
Titta på olika väglösningar för att minska trafikstockningar, som att bygga Vilanleden,
gör om Snapphanevägen till gårdsgata, gör Långebrogatan trefilig, bygg cirkulationsplats vid OKQ8, Bro över Härlövsängaleden vid Linnerundan, osv.
Införskaffa små miljöfordon för transport av de som inte kan ta sig till bussarna. Hade
varit bra om det gick att beställa skjuts via en app. Skapa stora parkeringsplatser utanför
staden som är gratis och så ska det gå skyttelbussar in till centrum, ofta. Ha det helt bilfritt inne i staden, kanske fler P-hus?

•

Bad
Ta ett omtag på placeringen av badhuset. Det borde/borde inte placeras uppe på Näsby.
Ha kvar det på nuvarande placering eller placera det på bangårdsområdet. Minska storleken på badhuset, måste det finnas så många banor? Ja/nej.
Bygg ett friluftsbad centralt i Kristianstad med varmvatten som är tillgängligt för alla
istället för ett badhus. Ska ligga naturskönt så man kan ha picknick intill och så kan
kommunen ha simundervisning under sommaren. Alternativt placera den intill ishallen
så restvärmen från ishallen kan värma friluftsbadet.
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