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Behöver du hjälp
och stöd?

Låt hoppets ljus lysa
Flera gånger i år har jag här
bett er ta coronasmittan på
allvar. För några veckor sedan
hann allvaret ikapp mig själv.
Nu är jag en av de omkring
25 000 skåningar som har

konstaterats smittade av det
lömska viruset.
Det blev ett par kämpiga
veckor med covid-19. Jag önskar inte någon annan att behöva uppleva den värken, febern
och tröttheten. Ändå tillhör
jag de lyckligt lottade som tog
mig igenom sjukdomen utan

sjukhusvård. För det är ett lotteri. Ingen vet i förväg vem
som ska klara sig lindrigt, bli
plågsamt sjuk eller faktiskt dö.
Ingen går säker, men vi måste
hålla emot så gott vi kan.
Mer än någonsin vill jag
inskärpa allvaret. Tvätta händerna! Håll avstånd! Och framför

Uppleva
och göra

allt: Håll dig borta från andra
vid minsta antydan om symtom!
Nu tänder vi ett hoppets
ljus i advent och samlar nya
krafter. Tillsammans ska vi
kunna vända läget!
Christel Jönsson,
kommundirektör

För tillfället jobbar Linus mest på distans enligt rådande riktlinjer. Bilden är tagen vid tidigare tillfälle
i rådhuset, som han ofta besöker i arbetet med säkerhet och krisberedskap. Sin arbetsplats har han
på brandstationen i Kristianstad.

Fram till och med den 13 december har vi skärpta allmänna råd i Skåne. Det innebär att
vi bland annat ska undvika
fysisk kontakt med andra personer än demvi bor med, undvika kollektivtrafik och aktiviteter där vi inte kan hålla
fysiskt avstånd.
Om du behöver stöd, både
med praktiska saker och för att
orka hålla ut, kan du ringa Kristianstads kommuns hjälplinje.
Via hjälplinjen kan du få hjälp
med att handla, hämta mat på

restaurang eller hämta böcker
på biblioteken. Du kan också
ringa och prata en stund, ställa
frågor eller få stöd om du är
orolig. Kommunen samarbetar
med flera organisationer och
har volontärer som är beredda
att hjälpa till. Tveka inte att
höra av dig om du behöver
hjälp eller någon att prata med.
Hjälplinjen är öppen på vardagar mellan klockan 8 och 16
på telefon 044-13 20 99. Du
kan också läsa mer och boka
hjälp via e-tjänsten som du
hittar på www.kristianstad.se/
hjalplinjen.

Vår säkerhet
är hans jobb
Kommunens invånare ska kunna leva sina liv som vanligt, även i kristider. Det innebär
bråda dagar för många. En av dem som just nu har fullt upp är Linus Persson.

Magnus Lund, klimatstrateg i Kristianstads kommun, menar att det aldrig är för sent att göra något åt klimatförändringarna.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Klimatkampen
fortsätter
Viruspandemin fyller de flesta
artiklar och samtalsämnen
för tillfället. Men parallellt
fortsätter kommunens arbete
mot andra risker, som klimathotet. Hur klarar vi att möta
klimatförändringarna ?

Omsorg
och hjälp

Låt bilen stå
I vår kommun är det transporter och jordbruk som står för
den största mängden utsläpp.
Och det är inte tunga lastbilar
som är den största boven. Två
tredjedelar av utsläppen kommer från personbilar.

– Jämför vi oss med andra
kommuner ligger vi lite efter i
cyklandet. Vi ser en stor potential i att kunna få invånarna
i Kristianstad att ställa bilen
och välja cykeln i stället, framför allt de som bor i staden.
Det är ju platt här, som gjort
för cykling, säger Magnus Lund.
Som ett led i att minska utsläppen arbetar kommunen
med att göra det mer attraktivt att välja miljövänligare
transporter. Ett exempel är
cykelvägen längs Kanalgatan
som kommer att byggas om
framöver, ett annat är cykelgaraget som sedan i fjor står vid
tågstationen. Här kan de som
tågpendlar till och från stan
förvara cykeln på ett smidigt
och tryggt sätt om dagarna.
Satsar på förnybar energi
Förnybar energi är också en
viktig del av klimatarbetet.
Förra året utgjorde lokalt producerad förnybar el 40 procent

av all förbrukad el i Kristianstads kommun.
– Här är vi duktiga. Det
byggdes mycket vindkraftverk
ett tag, nu kommer solenergin
i större utsträckning. Ett bra
exempel är den nya solcellsparken Solpunkten som
C4 Energi anlagt vid lägsta
punkten. Förhoppningen är
förstås att vi ska kunna öka
denna siffra ännu mer, säger
Magnus Lund.

FAKTARUTA
Koldioxid är den växthusgas
som bidrar mest till den
förstärkta växthuseffekten.
Senast år 2045 ska Sverige
inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären.
Läs årets klimatredovisning
i sin helhet på kommunens
hemsida: www.kristianstad.
se/klimatstrategi
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Lucia på länk
De populära luciaframträdandena med Kristianstads
musikklasser kan inte hållas i
år, men du kan höra och se de
duktiga eleverna på film. Skapa
luciastämning med länken
www.kristianstad.se/lucia2020

Pandemin påverkar
Sedan coronaviruset kom har
Linus och hans kollegor fått
lägga en stor del av arbetet på
krishantering.
– Vi gör det som krävs. Ingen vet hur länge det här kommer att fortgå och vi måste
kunna hålla ut. När det gäller
krishanteringen växlar vi
inom avdelningen så att vi alltid står redo.
Det är dock inte enbart
kommunanställda som bidrar
till samhället just nu. Linus
framhäver alla ideella krafter
som gör skillnad.
– När en kris uppstår ser
man att människan mobiliserar sig. Många frivilliga har
hört av sig och vill hjälpa dem
som är i riskgrupp eller av
andra anledningar inte kan
utföra ärenden. Det är ren
medmänsklighet och väldigt
fint att se.
Möjligheten att hjälpa människor gör att Linus trivs med
sitt jobb.

Bygga, bo
och miljö

Nya VA-taxor
Från nyår höjs anläggningsoch brukningstaxan för vatten
och avlopp med drygt 10 procent. För de flesta hushåll betyder det ca 50 kr mer i månaden för dricksvattnet. www.
kristianstad.se/vataxa2021

LINUS PERSSON

Om du kontaktar hjälplinjen kan du till exempel få hjälp med att hämta
och lämna böcker på biblioteket.

Ålder: 36
Yrke: Informationssäkerhets- &
krisberedskapssamordnare
Bor: Malmö
Familj: Sambo

Ljus ger julstämning

Jobbat i kommunen: snart 3 år
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Smultronställe i kommunen:
Täppetstranden i Åhus

– Arbetet innebär flera olika
arbetsmoment, och allt handlar
ju om att vi jobbar för invånarna. Även om jag inte syns så
mycket bidrar mitt arbete till
att folk kan ha en bra tillvaro,
och det ger mycket, säger han.

Kopplar av med sport
Med ett ansvarsfullt arbete behöver det finnas utrymme för
återhämtning. Linus finner
den i idrotten. Vanligtvis följer
han Malmö FF från läktaren,
men under en säsong med
publikförbud har han fått stilla
idrottssuget på annat håll.
– Jag har återupptäckt golfen. Där stänger jag ute allt
annat och är i nuet. Det uppskattar jag verkligen, säger han.

Omsorg
och hjälp

Testa brandvarnaren
Levande ljus skapar stämning i advents- och juletid.
Men tyvärr orsakar de också
många bränder. Var försiktig
och kom ihåg att testa brandvarnaren. Du kan få en sms-påminnelse om du vill. www.
kristianstad.se/brandvarning

Visst blir det julstämning i
centrum även i år, om än av
lite annat slag. Årets nyhet är
projektet ”Stad i ljus”, där 16
byggnader och platser får
specialbelysning i vinter. Ljusspel och bildspel kommer att
smycka fasaderna från och
med i kväll och genom hela
januari. Vissa utvalda datum
kommer belysningen att bli
extra spektakulär.
– Vi hoppas att ljuspromenaden kan bli ett besöksmål för
hela familjen. Det är ett pilotprojekt i samarbete med Kulturnatt Kristianstad, som vi
hoppas kunna utveckla till en
ny jultradition, säger Charlotte
Svärd, verksamhetsledare för
Kristianstad City.
Söndagens julskyltning är
också värd en promenad. Ingen
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De senaste observationerna
antyder att 2020 är på väg mot
att bli det varmaste året på
jorden sedan mätningarna påbörjades i mitten av 1800-talet.
– Att temperaturen stiger
beror tyvärr på människans
utsläpp av växthusgaser. Vi ser
isar smälta och andra extremväder som långa perioder av
torka och skyfall. Det kommer
att bli ännu vanligare framöver, säger Magnus Lund, klimatstrateg.
Den dystra prognosen till
trots menar han att det finns
all anledning att fortsätta

kämpa för klimatet.
– Det finns inte ett särskilt
tillfälle där det inte längre är
någon idé att göra något. Det
finns alltid möjlighet till att
förbättra situationen. Men
visst, ju fortare vi gör något,
desto bättre.
I dagarna släpptes årets klimatredovisning, som är en
uppföljning av kommunens
egen klimat- och energistrategi. Ett av målen är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 2020
jämfört med 1990. Fortsätter
kurvan i samma riktning som
i dag ser det ljust ut, men det
krävs fortsatta åtgärder.

Han kan förmodligen benämna sig som den med kommunens allra längsta yrkestitel:
informationssäkerhets- & krisberedskapssamordnare på avdelningen för skydd och säkerhet. Förutom att den är lång
innefattar titeln också en stor
bredd av arbetsuppgifter.
Linus arbetar kommunkoncernövergripande i en stödjande roll mot förvaltningar
och kommunala bolag i frågor
om informationssäkerhet och
krisberedskap.
– Inom informationssäkerhet handlar mycket om att säkerställa att vi arbetar och
hanterar informationen på
rätt sätt. Det kan vara fysiska
lösningar i form av brandväggar, kryptering, passersystem
och liknande, men också rent
administrativt som rör riktlinjer och rutiner kring hur vi ska
arbeta med säkerheten i kommunen. Därtill arbetar vi med
total- och civilförsvar. Våra
verksamheter ska kunna bedrivas och våra medborgare

ska känna sig trygga i att vardagen flyter på som den ska
även i kristid, säger han.

julmarknad ordnas, men torgstånd och utomhusservice från
butiker som satt upp ringklockor underlättar shopping
på säkert avstånd. Hesslegatan
blir tomtegränd och Lilla torgs
pop-up-park en mysig plats för
utomhusfika för den som bara
klär på sig ordentligt.

Barnens älskade snögubbe är
tillbaka på Lilla torg. Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén.
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