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Hjärtligt firande
när naturum fyller tio år

Nu måste vi ta ansvar
och stoppa smittan i Skåne
Coronasmittan sprider sig som
en löpeld genom Skåne. Nu gäller skärpta råd om att undvika
butiker och kollektivtrafik och
att starkt begränsa sitt umgänge.
Det är allvar nu! Läget i Skåne är akut. Var och en av oss

måste ta sitt ansvar och använda sitt sunda förnuft. Det handlar om att rädda liv och minska
trycket mot sjukvården.
Det kommer fler halloweenfester, butiksreor och utflyktsstunder framöver. Men i år har

vi inte ett vanligt år. Vi måste
vara beredda att försaka en
del, för allas bästa.
”Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid
minsta symtom!”. Vi har hört
uppmaningarna otaliga gånger.

Uppleva
och göra
Den 27 november 2010 slog
naturum Vattenriket upp dörrarna för första gången. Sedan
dess har naturum haft över en
miljon besök. Samma datum i
år firas tioårsjubileet.
– Det blir rolig teknik, tillbakablickar och framtidstro,
spritt över hela dagen och utomhus för att minska risken
för smittspridning, säger Karin
Magntorn, naturumföreståndare.

Nu gäller det att lystra och leva
upp till dem.
Tillsammans klarar vi att ta
oss igenom det här!

Christel Jönsson,
kommundirektör

11.00: En barnslig inledning.
När naturum öppnar släpps

Lovisa Larsson ser på sitt jobb som ett konkret sätt att få arbeta med hållbarhet.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

appen Silurus. Det är en interaktiv app i AR-teknik där
kungsfiskaren, örnen och uttern får liv och visar vägen ut.
12.00: En kärleksfull lunch.
Runt lunchtid blir det korta tal
i redet som Live-sänds. Vattenrikets vänförening berättar
om kampanjen ”I love Vattenriket”.

16:00: En lysande avslutning.
Ensemble Mare Balticum bjuder på medeltida toner med
naturens egna tidlösa material
och gamla instrument. När
mörkret faller lyser naturum
upp på ett helt nytt sätt.

Från Maputo
till rådhuset
De flesta nyanställda inom Kristianstads kommun rekryteras från företag i närheten.
Men så finns det undantag. Lovisa Larsson kommer senast från uppdrag i Moçambique.

Marie Appelqvist, Krister Bengtsson och Marianne Pålsson ser gärna att fler invånare engagerar sig som god man eller förvaltare inom
Kristianstads kommun. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

Kristianstad behöver
fler gode män
Inte mindre än 470 personer
titulerar sig i nuläget som
god man eller förvaltare
inom kommunen. Det är bra,
men behovet av att fler engagerar sig är stort.

Omsorg
och hjälp

Givande insatser
Två av kommunens mer rutinerade ställföreträdare är Krister
Bengtsson och Marianne Pålsson, med femton respektive
tjugofem års erfarenhet. De

menar att ställföreträdaruppdraget är givande på flera sätt.
– Jag är pensionär sedan sex
år tillbaka. Det här uppdraget
gör att jag träffar människor
och känner att jag bidrar, säger
Marianne.
Krister tycker att arbetet är
utvecklande.
– Inget uppdrag är det andra
likt, det är oerhört lärorikt. Det
är också socialt, du får chansen
att träffa folk inom omsorgen,
socialtjänsten, banken och liknande. Det är kul.
Att hjälpa är drivkraften
Att vara god man och förvaltare
är delvis ett ideellt uppdrag,
men du har rätt till ett skäligt
arvode och ersättning för nödvändiga utgifter. Pengar bör
dock inte vara drivkraften bakom engagemanget.

– Nej, detta gör du inte för att
bli rik! Det som betyder något
här är ju att du hjälper någon
till ett välfungerande liv, säger
Marianne.
Det är tydligt att både Krister
och Marianne brinner för socialt arbete, en egenskap som
Marie Appelqvist också gärna
ser i nya uppdragstagare.
– Hjärta och själ är mycket
viktigt. Utöver det ser vi gärna
mångfald, alla typer av människor behövs.
På kommunens hemsida,
kristianstad.se, kan du läsa
mer om hur det är att vara
god man eller förvaltare.
Där kan du också skicka
in en intresseanmälan via
e-tjänst.

Bygga, bo
och miljö
Hur vill du se Stora torg?
Planerat dialogmöte på Stora
torg i dag och i morgon flyttas
fram p.g.a. corona. Men tyck
till om torgets utformning och
användning skriftligt på www.
kristianstad.se/storatorg

Tre år i Afrika
Som ingressen avslöjar följer
Lovisas cv inte den sedvanliga
mallen. För drygt tre år sedan
fick hennes make jobb i Maputo, huvudstad i Moçambique och belägen i södra
Afrika. Familjen bestämde sig
för att flytta.
– Det var förstås ett spännande äventyr för hela familjen. Något helt nytt, säger hon.
Men någon lång semester
var det inte tal om. Efter att ha
arbetat på distans för ett
svenskt företag ville Lovisa i
stället fokusera på vattenfrågor i samhället hon levde i.
Under ett spännande halvår
jobbade hon för en biståndsorganisation som arbetar för
att även de fattigaste ska få
tillgång till rent vatten, sanitet
och kunskap i hygien.
– Här hemma behöver vi
inte fundera på om det ska
komma rent vatten ur kranen

Bygga, bo
och miljö
För giftfri miljö
Med en kemikalieplan vill
kommunen minska mängden
kemikalier och bidra till målet
om en giftfri miljö. Du kan läsa
förslaget och tycka till om planen på www.kristianstad.se/
kemikalieplan

LOVISA LARSSON
Ålder: 41

Tio år med arenan

Yrke: Planeringsingenjör

Uppleva
och göra

Bor: Tormestorp
Familj: Man och tre barn
Jobbat i kommunen: 6 månader
Smultronställe i kommunen:
Trakterna kring Raslången

eller inte. Så var det inte där.
Det fanns vatten, men inte alls
med samma kvalitet. Och så
fort det regnade blev det
strömavbrott och den elektriska vattenpumpen lade av.
Då fick man starta om hela
systemen igen, säger hon.
Hemma bäst
Åter på svensk mark är Lovisa
glad att familjen åkte och ser
tillbaka på ett äventyr hon inte
velat vara utan.
– Det var fantastiskt! Men
för varje positiv sak med att
bo där finns också en med att
vara på hemmaplan också.
Som att få jobba med vatten
i en kommun som ligger under
havsnivån, till exempel.

Tio år har gått sedan Kristianstad Arena invigdes den 1517 oktober. En festkväll med
Olle Jönsson, Lena Philipsson
och Tommy Körberg, en Öppet
hus-dag för alla nyfikna och en
fullsatt match med IFK Kristianstad blev starten.
I dag är Kristianstad Arena
en så självklar del av Kristianstad att det kan vara svårt att
förstå den häftiga debatt som
föregick bygget.
Målet var att Kristianstad
Arena skulle bli en multiarena
för idrott, evenemang och
mässor, men många tvivlade på
att den skulle kunna fyllas.
Nu har arenan i snitt 400 000
besökare om året och omges av
ett helt arenaområde.
Det första stora evenemanget i arenan blev handbollsVM 2011. Melodifestivalen och
Agility-VM var andra stora eve-

nemang 2018. I höst skulle det
ha arrangerats EM i rullstolshandboll.
Så länge coronasmittan härjar får arenan vila från större
evenemang, men idrottslektioner, träningar, matcher för
liten publik och lunchservering
hålls igång.
Läs mer och se bildkavalkad
från arenan på www.kristianstad.se/arenan10

Något jubileumsfirande kan det
tyvärr inte bli i Kristianstad Arena
detta märkliga år, men det finns
många höjdpunkter att minnas
och många fler att se fram emot.

Bygga, bo
och miljö
Enklare P-tillstånd
Nu har hanteringen av tillstånd för nyttoparkering eller
boendeparkering blivit enklare. Både ansökan och kontrollen sker digitalt. Läs mer
på www.kristianstad.se/parkeringstillstand
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– Det är inte så att vi har någon akut brist, utan alla som
behöver hjälp får det. Men vi
behöver ha kontinuerlig tillgång till fler resurser så att
bördan inte blir för stor för
dem som redan har uppdrag,
säger Marie Appelqvist, verksamhetschef på Överförmyndaren i Kristianstads kommun.
Behovet av hjälp involverar
ofta ekonomi och myndighetskontakt. Vanligast är att en äldre
person inte längre klarar av att

sköta sin ekonomi på egen hand,
men det förekommer också
ärenden där psykisk sjukdom
försvårar en ordnad tillvaro.
Personen som behöver särskilt stöd kallas för huvudman.
Om huvudmannen behöver
hjälp men klarar att vara delaktig och fatta beslut, tillsätts en
god man. En god man måste
alltid rådfråga sin huvudman
och ger stöd i samförstånd. När
huvudmannen saknar förmågan att hantera ekonomi och
annat, tillsätts en förvaltare
som tillåts ta beslut på egen
hand för huvudmannens bästa.

Lovisa tar emot i Kristianstads
vackra rådhus, som sedan i våras är hennes arbetsplats. Här
jobbar hon som planeringsingenjör på avdelningen för vatten och avlopp, VA, inom Tekniska förvaltningen.
– Jag kommer in i det tidiga
planeringsskedet i olika projekt, exempelvis när ett nytt
bostadsområde ska byggas.
Det kan handla om höjdsättning av områden, se till att
regnvattnet rinner från husen
i stället för att det rinner in
mot dem, eller om hur vi bäst
renar avloppsvattnet innan
det går ut i Hammarsjön. Min
tid fördelas mellan att vara
ute, sitta i möten med kollegorna och eget arbete här på
kontoret, säger hon.
Lovisa menar att Kristianstad är Sveriges kanske mest
intressanta kommun för den
som arbetar med vatten och
avlopp.
– Har man lagt en stad under havsnivån finns många

spännande utmaningar, och då
måste man ligga i framkant
vad gäller klimatanpassning.
Det gör Kristianstad.

KRISTIANSTAD.SE

Bravissimo Agency

Profilen
i kommunen
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