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Det senaste halvåret har handlat väldigt mycket om coronapandemin och folkhälsan har
stått i fokus. Men även i mitt i
ett krisläge är det nödvändig
att hålla blicken lyft och att inte
tappa taget om viktiga och långsiktiga frågor.
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Kristianstad City
firas med konst

Med barn och miljö
i fokus för framtiden
Att värna om miljön och klimatet och att skapa en trygg
och bra uppväxt för våra barn
och ungdomar tillhör samhällets absolut viktigaste uppgifter.
Därför känns det bra att på
Uppslaget i dag kunna berätta
kommunens nya hållbarhets-

park Returum och om några
av de många medarbetare som
med glöd och engagemang
jobbar med allt från förskolebarn till tonåringar.
Sedan vet jag att du vet att
det gäller att fortsätta tvätta
händerna, hålla avstånd och

Näringsliv
och arbete
Samarbetet med att skapa
en ännu bättre stadskärna och
en tryggare stad fortsätter,
men under nytt namn. Den här
veckan firas Kristianstad City
med konst i många former.
Under namnet Handelsstaden Kristianstad har kommunen, fastighetsägarna och handelsföreningen i flera år drivit
en förening och ett bolag med
syfte att stärka centrum.
Nu har Handelsstaden blivit
Kristianstad City
– Namnbytet görs utifrån aspekten att dagens stadskärna
är så mycket mer än bara handel. Närheten till den fantastiska naturen, citys rika historia, de många olika scenerna

vara rädd om dig själv och
andra!
Uppslaget från Kristianstads
kommun kommer varje månad
när tidningen delas ut till alla
hushåll.
Christel Jönsson,
kommundirektör

Malin Sylvesson har alltid vetat att hon vill arbeta med barn och pedagogik.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

Malin brinner
för utveckling

inom kulturen, den oslagbara
servicen, det unika handelsutbudet och alla goda smaker är
tillsammans vad som utgör
Kristianstad City – och gör oss
unika som besöksmål. Vi har
mycket att vara stolta över! Vi
vill bli ännu fler medlemmar
inom alla branscher och genrer. Vi tror på en bredare delaktighet i utvecklingen av vår
stadskärna, säger verksamhetsledaren Charlotte Svärd.
Den här veckan fira namnbytet med skyltfönster fulla av
konstverk och en väggmålning
av konstnären Lula Goce, som
vänts bli klar i hörnet av Östra
Vallgatan – Nya boulevarden
under lördagen.
Den 25–26 september blir
det City Weekend med många
överraskningar.

En del söker meningen i många år och på all världens platser. Andra hittar hem direkt.
Möt Malin, som klippt och skuren för förskolan.

Johan Karlsvärd, vd på Renhållningen Kristianstad, brinner för hållbarhetsfrågor. Den 21 september tar han och kollegorna emot Returums
första besökare. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

Helhetstänk på
Ängamöllan
Den beskrivs som en toppmodern återvinningscentral
och hållbarhetspark med
plats för kreativitet, lek och
ansvar. Nu öppnar Returum
på Ängamöllan.

Bygga, bo
och miljö

Skolbesök väntas
Han menar att det är viktigt att
barn får lära sig om hållbarhet
redan när de är små.
– Oerhört viktigt. Det är inte
bara att barnen lär sig något
nytt, de tar ju med kunskapen
hem till både föräldrar och moroch farföräldrar, säger han.
I Returums lokaler ska studiebesök, skaparverkstad och
workshops anordnas för skolklasser. Under ledning av en
miljöpedagog från Renhållningen kommer barnen att få
lära sig om avfall, miljö och hållbarhet.

Bäst i Sverige
Hållbarhet tycks redan ligga
Kristianstadsborna varmt om
hjärtat. Tidigare i år blev kommunen utsedd till Årets Avfallskommun 2020 av branschorganisationen Avfall Sverige.
– Det är förstås jättekul. Vi på
Renhållningen skapar ju förutsättningarna för kommunens
invånare att sortera sitt avfall
på ett bra sätt, men det är invånarna själva som verkligen gör
jobbet, säger Johan.
Under nästa år fortsätter
byggandet av Returum. Den andra etappen innebär fokus på
återbruk med bland annat
second hand-butiker och byggretur. Redan idag har Returum
ett nära samarbete med Saveko,
den dagliga verksamheten som
arbetar med återbruksinsamling. Etapp tre, med planerad
byggstart inom ett par år,

består av att flytta Renhållningens kontor, verkstad, garage och
lager från nuvarande plats till
Ängamöllan.
Returum öppnar den 21 september på Optovägen 2 och
kommer att ha söndagsöppet.
Här kan du lämna bland annat
grovavfall, elavfall, farligt avfall
och saker till återbruk. Den nya
anläggningen ersätter den befintliga återvinningscentralen i
Snårarp.

ÖPPETTIDER PÅ
RETURUM
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

11–18
stängt
11–18
11–18
11–18
9–15
9–15

Omsorg
och hjälp

Håll ut mot corona
Smittrisken för coronavirus
är fortsatt hög och restriktionerna fortsätter. Den som behöver hjälp med att t.ex. handla kan kontakta Hjälplinjen
044-13 20 99 eller meddela
behov via e-tjänst.
www.kristianstad.se/coronavirus

Trivs i Arkelstorp
Malin är född och uppvuxen i
Tollarp. Att hon arbetar i
Arkelstorp beror till stor del
på det mottagande hon fick
under den verksamhetsförlagda praktik som var en del
av hennes utbildning.
– Min handledare Nilla lät
mig växa och testa mina egna
idéer kring pedagogik. Vi genomförde ett projekt som vi
kallade Livet i bäcken som
blev uppskattat bland barnen.
Det betydde mycket att få den
möjligheten och jag är glad
över att vara just här i Arkelstorp idag, säger hon.
Förskolan i Arkelstorp har
genomgått förändring. Under
många år var verksamheten
uppdelad på olika platser. Nu i
våras stod en helt ny förskola
klar, med gott om utrymme för
alla avdelningar.
– Det är perfekt. Vi har bra
lokaler och en jättefin innergård. Men det bästa med
Arkelstorp tycker jag är att vi

Kommun
och politik

Tyck om kommunen
I september får 1 600 invånare i Kristianstads kommun
en enkät från SCB med årets
medborgarundersökning. Undersökningen är viktig för kommunens planering och arbete,
så tack till dig som svarar.
www.kristianstad.se/medborgarenkat

MALIN SYLVESSON
Ålder: 23
Yrke: Förskollärare
Bor: Hammar
Familj: Mamma, pappa och två
äldre bröder

Under veckan har den nya väggmålningen växt fram och på lördag
väntas den bli klar.

Engagerade vuxna
skapar trygghet och lugn

Jobbat i kommunen: Inne på
första året
Smultronställe i kommunen:
Linnérundan i Vattenriket

har så nära till naturen. Ena
dagen går vi till skogen, den
andra utforskar vi livet i bäcken som rinner här. Det är en
fin miljö att utvecklas i, både
för barnen och för mig som
pedagog.
Utveckla och utvecklas
Även om Malin trivs med tillvaron ser hon också gärna
framåt. Och drömmarna, de
involverar förstås förskolan...
– Jag vill vidareutbilda mig
till specialpedagog och hjälpa
barn med särskilda behov. Och
en dag, någon gång i framtiden, då vill jag bli rektor för
förskolan!

Bygga, bo
och miljö

Sortera byggavfallet
En skärpt lagstiftning om
byggavfall innebär att sorteringen måste ske redan på
byggplatsen. Det gäller när du
bygger eller renoverar, oavsett
om du är privatperson eller
verksamhetsutövare.
www.kristianstad.se/byggavfall

Omsorg
och hjälp
Sommaren i kommunen blev
lugnare än befarat med ovanligt lite skadegörelse och stök.
Ett stort utbud av sommarlovsaktiviteter, en storsatsning på skräpplockning med
feriearbetare och nattvandrande vuxna verkar ha gett
gott resultat.
– Det är svårt att mäta effekten av förebyggande arbete,
men vi ser många exempel på
att insatserna gör nytta, säger
Malin Månsson, teamledare för
fältgruppen i Kristianstads
kommun.
Bland annat har satsningar
på Charlottesborg, i samarbete
mellan kommunen, polisen,
föreningar och boende i området lett till tydliga förbättringar
i polisens trygghetsmätning.
Nu riktas fokus på att vända
trenden på Gamlegården. Fält-
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Det är det kommunala bolaget
Renhållningen Kristianstad som
står bakom och driver verksamheten. Det första spadtaget togs
förra året, och nu är den första
av tre etapper avklarad.
På Returum handlar det inte
bara om att lämna avfall till
återvinning. Tanken är att ett
besök ska inspirera till hållbar
förändring, allt i en tilltalande
och naturinspirerad miljö.
– Ja, vi vill informera och
diskutera om hållbarhet med
våra besökare. Förhoppningen

är att bidra till kloka aktiva val i
vardagen. Behöver vi verkligen
konsumera på det sätt vi gör
idag? Det finns mycket att
fundera på, säger Johan Karlsvärd, vd på Renhållningen
Kristianstad.

– Malin! Malin! Gräva!
Det är en populär förskollärare som tar emot Uppslagets reporter på förskolans
innergård. Är det inte grävhjälp i ett sandlådeprojekt behöver en gunga knuffas på
samtidigt som någon vill visa
upp sina cykelkonster. En liten
flicka med för stor reflexväst
tycks bara vilja ha någon att
hålla i handen.
Vid årsskiftet tog Malin examen från förskollärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad. Den tre och ett halvt år
långa utbildningen hoppade
hon på direkt efter gymnasiet.
Och det dröjde inte många
dagar innan hon var ute i arbetslivet. Sedan januari arbetar hon som förskollärare i
Arkelstorp.
– Jag har alltid vetat att det
var förskollärare jag skulle bli.
När jag var tio år fick vi skriva
i någon bok i skolan om vad vi
trodde att vi skulle syssla med.
I min stod det: ”jobba på

dagis”. Det har alltid funnits
inom mig, säger hon.

gruppen vill därför få kontakt
med föräldrar och andra engagerade vuxna, som vill vara
med och öka tryggheten i området.
– Kom och prata med fältarna när vi är på plats, eller hör
av er på telefon 044-13 60 79
eller genom facebookgruppen
Tonårsföräldrar i Kristianstad.
Tillsammans går det att göra
skillnad, säger Malin Månsson.

Malin Månsson och Serkan
Degirmenci från Fältgruppen vill
samarbeta med fler föräldrar på
Gamlegården.
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