I NF ORMATI ON F RÅ N KRI STIANS TADS K OMMUN

Det händer alltid
något kul i Kristianstad
Nu är hösten på väg med färgsprakande natur och mycket
kul på gång! Den här helgen
frossar vi i både mat och böcker. Bokfestivalens aktiviteter
fyller Kristianstad, medan
Åhus och Vånga fylls med när-

producerade läckerheter denna Smakmånad.
Hösten bjuder också på en
massa andra kultur-, natur-,
nöjes- och idrottsupplevelser.
Mycket är gratis för besökarna
och passar hela familjen. Ett

par tips är att skynda till Regionmuseets utställningar innan
de byts ut för säsongen och till
Öppet hus på brandstationen
nästa lördag. På www.denorangeastaden.se hittar du
evenemang som passar dig!

Här på Uppslaget kan du
varje månad läsa om en del av
det som händer i kommunen.
Uppslaget finns med när tidningen delas ut gratis till alla
hushåll..
Christel Jönsson, kommundirektör

”EXTRA ALLT” INGÅR
Hybridgräs Naturgräs som
armeras med konstgräs. Bra
spelkänsla, håller längre.
VIP-balkong och ståplatser
Separata sittplatser för VIPgäster. Ståplatsläktare på
södra långsidan.
Hardcourt I stället för grus på
utomhusbanorna för tennis
Padelbanor Två stycken intill
tennisbanorna
Ny läktare med tak på Idrottsplatsen, den gamla var för
dålig.
– Kristianstads arenaområde på Söder blev bättre än väntat, säger Elin Remstam, projektledare på Kristianstads kommun. Bygget blev klart tidigare och vi fick mer för pengarna. Föreningarna har varit nära involverade tillsammans med Lars Jennfors, fritidsstrateg. Foto: Jonatan Månsson

Avspark på Söder
Det som började som ett
gemensamt föreningsförslag för fem år sedan är
verklighet i dag.

Bygga, bo
och miljö

KR IS TIANSTAD.SE

Nu är de sista pusselbitarna på
plats på Kristianstads arenaområde. Den upprustade friidrottsanläggningen och nya
tennis- och padelbanor är invigda. Samverkansentreprenören NCC blev färdig ett par månader tidigare än beräknat.
– Det blev bättre än väntat.
Vi har fått in mer verksamhet
på ytorna än vad som var tänkt
utan att det kostar mer än de
166 miljoner som fanns i budgeten, summerar kommunens
projektledare Elin Remstam
när hon visar runt.
Från fotbollsarenans huvudläktare har man en fantastisk
vy över planen med hybridgräs, över konstgräsplanen
bortanför, över tennisens utomhusbanor där regelbundna

smashar avslöjar att spelare är
på plats. Till tennisbanorna
gränsar padelbanor.
Efter knappt två års byggtid
har förslagen landat.

Förslag 2013
Ett ursprungligt förslag lämnades in 2013 av fotbollsföreningarna KDFF och KFC, amerikansk
fotbollsföreningen
Predators, friidrottsföreningarna Åhus Friidrottsklubb och
KFUM Kristianstad Friidrott
samt Kristianstads Tennisklubb.
– 2014 gjordes en förstudie,
och vi har sedan haft kontinuerlig information och dialog
med föreningarna och fått deras synpunkter under hela arbetets gång, fortsätter Elin.
Kommunens fritidsstrateg
Lars Jennfors (se Profilen på
sidan intill) har haft en viktig
roll i kontakten med föreningarna, involverad i nära diskussioner om krav och önskemål
för att resultatet ska gynna så

många som möjligt, också i ett
längre tidsperspektiv.
Föreningarna hade önskemål för 300 miljoner kronor.
Från kommunledningen ville
man till en början skjuta till
cirka 130 miljoner.
– I slutänden landade budgeten på 166 miljoner. 16 miljoner för nödvändigt rivningsarbete i området har haft en
separat budget, fortsätter Elin.

Klarar Superettans mål
Under byggnationen tog man
höjd för att KFC ska uppfylla
alla formella krav för att kunna
spela i herrarnas Superettan,
även om laget inte är där. De
damallsvenska kraven, som
gäller för KDFF, är något lägre
än Superettans krav
– Fotbollförbundet har besiktigat anläggningen och
granskarna var mycket nöjda.
Man har också tagit höjd för
en sittplatsläktare på bortre
långsidan genom att reservera
utrymme. Där finns nu stå-

platsläktare från gamla fotbollsplanen på Vilan.

Friidrotten
Friidrottsarenan bakom tennishallarna tvärs över gatan
har bland annat fått ny läktare,
nya omklädningsrum, ny beläggning på löparbanorna, ett
par extra hundrametersbanor,
kastbur och belysning.
– Rent idrottsligt fyller den
kraven för att arrangera J-SM,
berättar Elin Remstam.

Samverkansentreprenad
NCC fick kontrakt som byggentreprenör, och projektet har
drivits som samverkansentreprenad. Det betyder att beställaren/kommunen, brukarna/
föreningarna och entreprenören/NCC löpande samverkat
för att fylla området med så
mycket innehåll som möjligt
inom budget. Dessutom finns
en ny parkeringsplats med
cirka 500 platser, och ett privat
gym med tomtarrende.

I N F ORMATI ON FRÅ N KRI STI A NSTA DS KOMMUN
HÄR FINNS EXTRA VALLOKALER PÅ VALDAGEN
DEN 9 SEPTEMBER, KL 9-12
• Fjälkestad, skolan, valdistrikt Österslöv-Fjälkestad
• Huaröd, församlingshemmet, valdistrikt DegebergaHörröd-Huaröd
• Ivö, föreningsgården, valdistrikt Bäckaskog
• Linderöd, bygdegården, valdistrikt Tollarp-Linderöd-Äsphult
• Maglehem, brandkårsstugan (fd kyrkstugan), valdistrikt
Vittskövle-Maglehem
• Rinkaby, församlingshemmet, valdistrikt Gustav Adolf-Rinkaby
• Trolle Ljungby, skolan, valdistrikt Bäckaskog
• Vånga, församlingshemmet, valdistrikt Oppmanna-VångaArkelstorp

– Viktigt stötta
föreningar som
skapar mening
I jobbet som fritidsstrateg handlar det för Lars Jennfors om att skapa bästa möjliga
förutsättningar för föreningar och friluftsliv.

Profilen
i kommunen
I Kristianstad fördelas ca 40
miljoner kronor till föreningar
inom kultur och fritids verksamhetsområde – varav subventioner av kommunala
idrottsanläggningar svarar för
cirka 28 miljoner kronor. Det
visar en bidragsutredning som
genomfördes 2016-2017.
– En viktig framtidsfråga är
alla de föreningsdrivna anläggningarna. Att ge föreningar förutsättningar att fortsatt driva
dem är centralt. Då är bidragen
en viktig komponent. Eftersom
Kristianstad är en stor kommun till ytan har vi också fler
föreningsdrivna anläggningar
än många andra kommuner,
säger Lars Jennfors.
– Som fritidsstrateg har jag
ett övergripande ansvar för fritids- och idrottsfrågor, med
stort fokus på barn och ungdomar.
– Det innebär, utöver ansvar
för idrottsanläggningar och bidrag till föreningslivet, bland

Bygga, bo
och miljö

LARS JENNFORS
Ålder: 39 år
Yrke: Fritidsstrateg
Bor: I Vä tillsammans med
Louise och barnen Wilma, 12,
Alfons, 10 och Hugo, 4

Utmaningar i föreningslivet
Lars ser framförallt två stora
utmaningar för föreningslivet i
framtiden. Att rekrytera och
behålla ledare, samt att få fler
ungdomar att vara aktiva längre upp i åldrarna.
När det gäller ideellt ledarskap är det fortsatt många som
kan tänka sig att engagera sig,
men man vill idag göra det på
ett annat sätt. Mer punktinsatser, och man är inte hängiven
en och samma förening under
en längre period som tidigare.
En omställning och viktig fråga
för föreningslivet i stort.
Att färre ungdomar blir kvar
i olika aktiviteter i tonåren är
också en nationell trend. Lars
berättar om ett forskningsprojekt, Ung Livsstil, som kommit
fram till att ungdomar i tonåren delvis tröttnar på organise-

rade aktiviteter. Detta kan vara
en förklaring, bland flera.
På 1950-talet fanns ett fritidsbidrag som gällde för 1225 år. I Kristianstad finns idag
ett kommunalt aktivitetsstöd
som gäller för åldern 7-20 år.
Många föreningar väljer att ha
aktiviteter för ännu yngre barn.
Ungdomar tröttnar helt enkelt
på att ha en uppstyrd vardag.
– Det är så klart inte hela
sanningen, men ett intressant
perspektiv att fundera kring,
om vi vill att ungdomar ska
vara föreningsaktiva längre
upp i åldrarna, säger Lars

Vägbygge på Långebro
Framkomligheten på Långebro görs bättre genom ombyggnad med bland annat en
ny rondell. Under ombyggnadstiden måste vägen stängas
av vissa dagar. Det händer första gången på söndag 9/9.

Upplevelser för alla sinnen
Smakmånaden rullar på med
Höstfest i Åhus lördag kl. 10-14
och Vångabygdens Skördefest
söndag kl. 12-17. Läs mer på
kristianstad.se/smakmanad.
Helgens program för Bokfestival finns på bokfestivalen.se.

Trafik
och resor

Jobbat i kommunen: 13 år
Utbildning/yrkeserfarenhet:
Idrottsvetenskap, Växjö universitet
Smultronställe i kommunen:
Längs med havet

Uppleva
och göra

På söndag, den 9 september,
är det val till riksdag, regionoch kommunfullmäktige. Alla
vallokaler har öppet mellan kl
8 och 20. Dessutom finns det
åtta extra vallokaler som har
öppet del av dagen.
De extra vallokalerna, eller
särskilda röstmottagningsställen som de också kallas, är
öppna mellan kl 9 och 12 på
valdagen och du som tillhör
valdistriktet kan rösta där.
– Det är en tjänst som kommunen erbjuder dem som bor

på landsbygden och som har
lite längre till sin ordinarie vallokal. För att få rösta i de extra
vallokalerna måste du tillhöra
valdistriktet, ha med dig röstkortet och kunna identifiera
dig, berättar Elisabet Farner,
som är valsamordnare.
När vallokalerna stänger
klockan 20 på söndag kväll
börjar rösträkningen och den
är öppen för allmänheten.
Onsdagen efter valet, den 12
september, räknas alla förtidsröster och brevröster som
kommit in. Räkningen börjar kl
9 i Rådhus Skåne och även den
är öppen för allmänheten.

En vecka för framtiden
Bygga, bo
och miljö

Hur skapar vi en hållbar omställning inför framtiden för
vår kommun? Det är grundfrågan för Framtidsveckan den
17-23 september.
En rad aktiviteter, föreläsningar och sammankomster
ordnas på olika håll i kommunen med olika teman. Bakom
Framtidsveckan står föreningar och studieförbund i Kristianstad i samverkan med Agenda 21 i Kristianstads kommun
och Högskolan Kristianstad.
Invigningen hålls måndagen
den 17 september på Wendesområdet i Norra Åsum. Där kan
besökarna gå runt mellan olika
stationer och få nya inblickar.
Resten av veckan bjuds det på
föreläsningar om klimat- och
miljöarbete ur olika aspekter,
men också om medborgardemokrati och friskvård.
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Fakta om gamla hus
Nu finns Björn Rosenbergs
kartläggning av Gamla Kristianstad och Åhus (2006) åter på
webben. Sök efter ett gammalt
hus och hitta fakta om fastighetens hela historia på kristianstad.se/gamlakristianstadahus.

annat ansvar för vandringsleder, badstränder och kanotleder, berättar Lars Jennfors.
Han och två kollegor jobbar
med just idrotts- och fritidssektorn.

Kommun
och politik

Ett spännande inslag är
Samhällsbyggnadsverkstaden i
Kulturkvarteret onsdagen den
19 september. Där ordnar
plan- och bygglovsavdelningen
en heldag med inspiratörer, debattörer och framtidsspanare
som vill samtala om samhällsbyggnad, arkitektur och om
hur man bygger en attraktiv
stad. Program finns på www.
kristianstad.se/framtidsveckan. Föranmälan till Samhällsbyggnadsverkstad görs på
www.kristianstad.se/verkstad.
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– Det är en utmaning att rekrytera och behålla ledare i föreningslivet, säger Lars Jennfors, fritidsstrateg i
Kristianstad. På fritiden är han engagerad i tennisklubben där hans son spelar. Foto: Jonatan Månsson

Extra vallokaler håller
öppet på söndag

