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Njut av vinternaturen

God jul och gott nytt år!
Det här blir ingen vanlig jul.
De skärpta råden från myndigheterna är tydliga. Var och
en måste följa rekommendationerna och ta ansvar, oavsett

om det är helg eller vardag.
Bara om vi hjälps åt kan vi få
stopp på smittspridningen!
Den största julgåva du kan
ge är att skydda dina medmänniskors liv och hälsa. Men
glöm inte bort den som sitter
ensam – ett brev eller ett telefonsamtal gör skillnad!
Skänk också en tanke till

alla som jobbar över helgerna
– om du inte själv är en av
dem. Tack alla ni som ger vård,
omsorg och skapar julstämning på våra boenden, ni som
släcker bränder, sandar gator,
städar fastigheter, hämtar
sopor och lagar trasiga vattenledningar. Till er och alla andra
som håller samhället och väl-

Uppleva
och göra
Det har under året rapporterats att många fler söker
sig ut i naturen sedan coronapandemin startade. Och uteaktiviteterna ser ut att hålla
i sig även nu när det börjar
bli kallare utomhus.

färden igång skickar vi tacksamma hälsningar.
Jag önskar er alla en god
och fridfull jul och ett gott nytt
år, då vi med gemensamma
krafter får stopp på smittan.
Christel Jönsson,
kommundirektör

Den stora granen utanför Rådhuset var först ut av alla träd i Kristianstad att kläs med belysning i år.
Angelika Linder Nord är nöjd med insatsen. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Angelika fixar
julstämningen

Platser som är populära att
besöka är Bockeboda och Ekenabben, så kanske ska de som
vill undvika andra vandrare
söka sig till andra platser i vår
stora kommun.
– Friseboda strövområde
och naturreservat är ett stort
område med mycket plats,
säger Kristianstads kommuns

friluftsstrateg Jenny Sahlström.
Att Friseboda har många parkeringar är ännu ett stort plus.
Närheten till havet gör att du
vandrar med vind i håret, så
glöm inte en varm mössa. Tänk
också på att det är ett naturreservat. Det betyder bland annat
att du bara får elda på anvisade
platser och att hunden måste
vara kopplad, men för den
varmblodade går det även bra
att tälta en natt under stjärnorna.
På www.kristianstad.se/hemester kan du läsa om fler tips
på vandringsställen och andra
aktiviteter för att ha en fin
ledighet under jul- och nyårshelgerna.
Ta hand om varandra och
naturen!

Hon pysslar, spelar World of Warcraft och engagerar sig i barnfrågor. Men just idag är
hon mest aktuell som den som säkrar julstämningen i Kristianstad. Möt elektrikern
Angelika Linder Nord.

Johan Wendt, operativ chef, hoppas på en lugn jul utan bränder och olyckor. I år firar han nyår med kollegorna på stationen.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Julens hjältar
gör sig redo
När de flesta av oss varvar
ner och umgås med familjen
under jul och nyår finns det
yrkesgrupper som i stället
varvar upp. Räddningstjänsten Kristianstad har personal
i beredskap dygnet runt.

Bygga, bo
och miljö

Extra bemanning på nyår
Sedan två år tillbaka tas en
extra styrka i tjänst över nyårshelgen för att säkerställa

att alla som behöver hjälp kan
få den. För tre år sen sköts
nämligen raketer mot personalen när de var ute på uppdrag under nyårshelgen, vilket
försvårade arbetet. Johans
uppmaning till dem som utsatt
Räddningstjänsten för raketer
och liknande sabotage är tydlig.
– Sluta med det. Det kan få
förödande konsekvenser för
väldigt många.
Även de som skjuter av fyrverkerier med vänliga intentioner behöver behandla pjäserna med största respekt.
– Fyrverkerier ska användas
på rätt sätt. De är gjorda för att
stå på ett visst vis, med ett
visst avstånd till hus och så
vidare. Bara att stå med en
raket i handen, det är allt
annat än bra, säger Jonas.

Levande ljus en fara
Förutom fyrverkerier utgör

levande ljus en risk för skada.
– Har du tänt ett ljus så är
det också du som är ansvarig
för att det släcks. Lita aldrig på
att någon annan släcker det åt
dig. Det är en bra regel att ha
med sig. Förutom att släcka
ljusen är det bästa du kan göra
att se till att ha fungerande
brandvarnare hemma, säger
Jonas.

FAKTARUTA

Enligt Skånes Räddningstjänsters rekommendationer
ska det finnas minst en
brandvarnare per våningsplan i bostadshus, och en
brandvarnare i varje sovrum.
I hyresrätter är det fastighetsägaren som ansvarar för att
det finns brandvarnare i din
lägenhet, men du som boende ska se till att den testas
och att batterierna byts.

Trivs på jobbet
Vägen till rollen som elektriker och ljusbärare för Kristi-

Kommun
och politik

Krisstöd till föreningar
Föreningar kan söka ett extra
coronabidrag från kommunen.
Tre miljoner kronor ska fördelas som stöd för att värna föreningarnas fortlevnad. Ansök
senast 31/1 på www.kristianstad.se/coronabidrag

ANGELIKA
LINDER NORD
Ålder: 34
Yrke: Elektriker
Bor: Osby
Familj: Man och två barn,
tredje på väg
Jobbat i kommunen: Tre år
Smultronställe i kommunen:
Centrum med alla små affärer!

Van vid mer snö
Angelika kommer ursprungligen från Farsta söder om
Stockholm men bor i dag i
Osby med sin familj. Hon trivs
i Skåne, även om vintrarna är
lite väl gröna.
– Livet här nere är lite lugnare än i Stockholm. Folket
är inte lika stressat. Det enda
jag saknar här nere är snö!
säger hon.

Avslutningsvis undrar säkert vän av julpynt hur det ser
ut hemma hos den som jobbar
med att lysa upp en hel stad.
Är det miljoner lampor eller
möjligtvis minimalism som
gäller?
– Det är faktiskt ganska lagom hemma hos oss. Men
visst, det hade varit festligt
med något extra. Kanske blir
nästa år!
Oavsett hur villan i Osby ser
ut till nästa jul kan Angelika
stoltsera med att hon bidrar
till att Kristianstadsborna får
se sin stad i stämningsfullt
skimmer ännu ett år, med eller
utan snö.

Juliga bokkassar
Biblioteken i Kristianstad
erbjuder ”juliga” take-awaykassar med 3–4 böcker för
barn och unga. Även vuxna kan
boka en bibliotekskasse med
böcker, musik eller film på
telefon 044-13 67 10 och hämta
smidigt utan trängsel.

Snabbparkering
Många butiker erbjuder beställning och uthämtning för
att undvika trängsel. Nu finns
ett antal nya avgifsfria femminutersparkeringar för snabba
ärenden i centrum. Läs mer på
www.kristianstad.se/snabbparkering

Uppleva
och göra

Trafik
och resor

Havet har sin tjusning även på vintern.

Skärpning mot smitta
Uppleva
och göra
Smittspridningen ökar, rekordmånga
covidsmittade
vårdas på sjukhus och i många
verksamheter sliter personal
hårt för att lindra och hjälpa.
För att minska smittspridningen har kommunen stängt
vissa verksamheter för allmänheten, bland annat Tivolibadet, Kulturhuset Barbacka
och Kristianstads ishall. Läs
mer på www.kristianstad.se/
coronavirus
Nu måste vi alla hjälpa till
genom att följa de skärpta nationella föreskrifterna. Om du
behöver hjälp med att handla,
hämta mat eller biblioteksböcker, kan du ringa Kristianstads kommuns hjälplinje. Du
kan också ringa och prata en
stund, ställa frågor eller få stöd
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Räddningstjänsten är den förvaltning som ansvarar för
brandskyddsfrågor, operativ
räddningstjänst, krishantering och samordningen av
skydd mot olyckor. Här jobbar
framförallt brandmän, brandingenjörer och larmoperatörer. Nästan 190 personer
tillhör Räddningstjänsten i vår
kommun.
Förutom stationen i Kristianstad, där fyra heltidsarbetande skift tjänstgör, finns också deltidsstationer i Arkelstorp,

Åhus, Tollarp och Degeberga.
Brandingenjörerna Johan
Wendt, operativ chef, och
Jonas Nilsson, chef för förebyggande avdelningen, är redo
för storhelgerna.
– Vi försöker göra det så
hemtrevligt och mysigt som
möjligt mellan larmen. Vi fixar
något gott käk, spelar spel och
håller någon tävling eller så,
säger Johan.
Att tillbringa högtider med
kollegorna på stationen i stället för hemma hos familjen är
en naturlig del av jobbet.
– Ja, och i och med att du får
arbetsschemat i god tid innan
så är både du och familjen förberedda på vad som gäller,
säger Jonas.

Angelika arbetar på utförandedelen av Elnätsavdelningen
på det kommunala bolaget
C4 Energi.
– Min titel är mätarmontör,
men just nu jobbar jag med
gatubelysningen här i stan. Vi
håller bygden lysande, åker ut
och byter lampor och armaturer där det behövs, och lite
sånt. En del av jobbet består
också av att klä granar och sätta
upp julbelysningen, säger hon.
En sak är enkel att konstatera: hon kan sitt jobb. När
Uppslaget träffar henne har
hon och kollegan Lars hunnit
pryda nästan hela Kristianstad i vacker skrud. Men att vi
har henne att tacka för julstämningen vill hon inte kännas vid.
– Vi kompletterar den! Det
kan jag gå med på, säger hon
och skrattar.

anstads invånare har gått via
jobb inom djurvård, kontor
och hamburgerrestaurang.
– Pappa var elektriker och
till slut gick jag i hans fotspår.
Jag gillar jobbet. Det handlar
mycket om logik, det passar mig.
Utanför jobbet har Angelika
sen flera år tillbaka engagerat
sig inom Junis, en organisation
för barn och ungdomar inom
IOGT-NTO-rörelsen i Sverige.
Utöver det hittar hon också tid
till både pyssel, aktiviteter
med familjen och intresset för
datorspel.
– Det blir bland annat World
of Warcraft och Minecraft. Det
är kul, säger hon.

om du är orolig. Kommunen
samarbetar med organisationer och har volontärer som är
beredda att hjälpa till. Hjälplinjen är öppen vardagar klockan
8–16. Ring 044-13 20 99 eller
boka hjälp via e-tjänst på www.
kristianstad.se/hjalplinjen.

Hjälplinjens volontärer kan hjälpa
till att handla mat.

KRISTIANSTAD.SE

Bravissimo Agency

Profilen
i kommunen

