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Återgång till mer normalt
läge i skolundervisningen

Vi laddar för sommaren
yngre barnen. I vår kommun
stoppar vi inga läger för att
det blir besvärligare i coronatider. Lägren är viktiga för
både deltagare och ledare.
Feriejobbet i kommunen ger
många gymnasieungdomar
erfarenhet och en första rad

på sitt CV, förutom en slant
på fickan.
Nu njuter vi av vårsolen och
hjälps åt att hålla ut, hålla avstånd och hålla rent i naturen!
Christel Jönsson
kommundirektör

Favoritlaget Aston Villa har han hejat på i över 40 år och det har blivit närmare 25 besök på hemmaarenan
Villa Park i Birmingham, för kommunens transportchef Peter Lindgren.

Peter får kommunen
att rulla smidigt

Vaccinationerna leder till en
glädjande minskning av antalet omsorgskunder som insjuknar i covid-19. Samtidigt
går det inte att slappna av,
utan omsorgsförvaltningen
fortsätter med samma arbetssätt som tidigare. Det betyder
bland annat att personalen
fortsätter att använda skyddsutrustning och att rutinerna
för säkra besök på omsorgsboenden fortsatt gäller.
Alla högstadieelever är nu
tillbaka på sina skolor. För
gymnasiet gäller växelvis näroch distansundervisning med
två årskurser på plats i skolan.
Årskurs tre är på plats hela
tiden, medan årskurs ett och
två byts åt varannan vecka.
Undantagna är särskolan och
elever inom Individuellt alternativ och Språkintroduktion,
som alltid har undervisning på
plats i skolan.

Naturvägledarna flyttar ut

På dagarna koordinerar han 567 fordon på kommunens vägar. På kvällarna 11 spelare på
en fotbollsplan. Möt Peter Lindgren, chef för fordon och transportservice samt fotbollstränare i Kiaby IF.

Profilen
i kommunen

Paddling är en av många aktiviteter som erbjuds i utbudet av sommarlovs- och lägeraktiviteter i Kristianstads kommun.

Aktiv sommar väntar
Kristianstads unga
Leta grodyngel i vassen,
testa klättring eller driva
eget företag? Trots pandemin kommer det inte att
råda någon brist på sommarlovsaktiviteter. För de unga
i Kristianstad finns många
möjligheter.

Uppleva
och göra

18 sporter på 9 dagar
För dem som är ännu mer intresserade av idrott hålls även
i år det traditionsenliga C4-lägret, som i sommar är inne på
sin 34:e omgång. Under nio
dagar får över 300 barn möjlighet att testa 18 olika aktiviteter. Lägret bygger på ett samarbete mellan kommunens olika
föreningar som öppnar upp
sina verksamheter.
– Jag tycker det är fantastiskt
att se så många barn i rörelse
under lägret. Sedan är det också en jättebra rekryteringskanal för föreningar. Här får barn
möjlighet att upptäcka idrotter
de annars inte hade hittat till,
säger Henrik Alvesson, ansvarig för C4-lägret.
Och det är inte bara kommunens föreningar som får
god draghjälp av sommarlägren, även naturen får bra
marknadsföring. I Vattenriket

hålls det under sommaren två
läger, ett naturfilmsläger och
ett biosfärläger. Deltagarna får
besöka olika platser i området
och lära sig mer om naturlivet.
Två populära läger som ofta
ger ringar på vattnet.
– Föräldrar har hört av sig
och undrat om vi inte kan göra
liknande läger för vuxna. Det
är kul att barnen tar intresset
för naturen vidare. Vi brukar
säga att de blir Vattenriketspridare, säger Sam Peterson,
naturpedagog på naturum
Vattenriket.
Coronaanpassat
Att arrangera läger med hundratals deltagare under en pandemi är en utmaning, men alla
arrangörer har lagt extra stor
vikt vid säkerheten. Deltagarna kommer att delas upp i
mindre grupper med gott om
avstånd. De flesta aktiviteter
sker utomhus med tydliga
riktlinjer kring hygien.
Det handlar inte om att stäl-

la in, utan att ställa om. Ett
projekt som gjort just det är
Sommarföretag, som ger 20
ungdomar i Kristianstad möjlighet att driva eget företag
under sommarlovet. Projektet
som vanligtvis kickstartar
med en två dagar lång utbildning kommer i år i stället att
ha sin kickoff digitalt.
– Att lära sig driva företag
under sommarlovet är en
otrolig viktig möjlighet vi inte
vill ta bort. Vi gör i stället uppstarten digital, så alla får de
verktyg de behöver för att
komma igång, säger Johan Ceimertz, näringslivsutvecklare.

SOMMARLOVSAKTIVITETER
Håll koll på sommarlovsprogrammet! Du hittar all
information om sommarens
aktiviteter på kommunens
hemsida: www.kristianstad.se

PETER LINDGREN
Ålder: 50 år
Bor: Kristianstad
Familj: Fru, två söner
och barnbarnet Alicia
Tid i kommunen: Snart 2 år
Smultronställe i kommunen:
Yngsjö

Vill förenkla och förbättra
Att administrera skolskjutsen
är en av många viktiga uppgifter som faller på Peter och

Stort fotbollsintresse
När Peter inte administrerar
skolskjutsar eller planerar för
nya fordonsinköp är det fotboll som gäller. Intresset har
funnits sedan barnsben. På
frågan om han har något favoritlag svarar han blixtsnabbt.
– Aston Villa! Jag hållit på
dem sedan jag var sju år gammal. Jag var då hemma hos en
kompis och tittade på Tipsextra och hans pappa hejade
på dem. Jag gillade deras tröjor i vinrött och ljusblått och

på den vägen är det. Jag brukar säga att ”du väljer inte
Aston, Aston väljer dig ”.
Genom åren har det blivit
många resor till Birmingham
och arenan Villa Park. I pandemitider får dock Englandsresorna stryka på foten, men
fotbollsintresset är minst lika
närvarande. Sedan två år tillbaka är Peter seniortränare i
fotbollslaget Kiaby IF. Ett lag
han delar med inte bara en,
utan två söner.
– Jag är huvudtränare, min
yngste son är assisterande tränare och min äldste son spelar
i laget. Det är väldigt kul att
kunna dela intresset med dem
och få så mycket kvalitetstid
tillsammans.

Stödfamiljer behövs
Kommunen söker stödfamiljer som kan ta emot ett barn
med funktionsnedsättning några dygn i månaden. Läs mer om
vad det innebär på www.kristianstad.se/stodfamilj

Påverka din stad
Från 12/4–14/6 kan du lämna synpunkter på det justerade
förslaget till ändring av översiktsplan för Kristianstad stad.
Läs mer på på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden

Titta in i badhuset
Nu kan du följa med vår projektledare Benny på en digital
rundvandring bland byggkranar och bassängbottnar på bygget av Kristianstads badrike.
www.kristianstad.se/badrike.

Omsorg
och hjälp

Bygga, bo
och miljö

Uppleva
och göra
När våren är som vackrast
flyttar naturums naturvägledare ut till Vattenrikets besöksplatser. Du möter dem på
Ekenabben, Lillö, och Norra
Lingenäset kl 11–15 tre helger
i april.
Ekenabben är en härlig plats
med fågelsång, sumpskog och
ekhage. Helgen 10–11 april är
naturum på plats med kunskap, fågelryggsäckar och Vattenrikets utflyktsguide. Testa
dina kunskaper om Ekenabben med kluriga frågor i en
tipsrunda.

Den 17–18 april är naturum
vid Lillö – en gång en ståtlig
borg. Här bodde traktens mäktigaste familjer med tjänstefolk, djur och hantverkare.
En animerad film visar Lillö i
dess forna glans. Kika in i borgen, låna en fågelryggsäck och
testa quizen med kluriga frågor om Lillö.
Lördag-söndag 24–25 april
möter du naturum på Norra
Lingenäset. På våren är marken är täckt av sippor och luften full av fågelsång. Följ nya
sagostigen om vätten som tappat bort sin älsklingsblomma!
Passa på att utmana en kompis
med tipsrundan.

Naturums medarbetare flyttar ut i naturen de kommande helgerna.
Välkommen ut du också!

Uppleva
och göra
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– Vi jobbar för att alla ska få
en sommar med meningsfulla
aktiviteter, oberoende av vilka
förutsättningar de har. Vi
vill främja integration och
bidra till en mer socialt hållbar
kommun, säger Sarah Granholm, projektledare på kulturoch fritidsförvaltningen.
Sarah är huvudansvarig för
konceptet Lov i Kristianstad,
där man under hela sommaren erbjuder kostnadsfria aktiviteter på olika platser i
kommunen. Barn och unga i
åldrarna 6–18 år kommer
bland annat att kunna prova

på ridning, simning och kajakpaddling.

Sedan årsskiftet är Peter Lindgren chef för fordon och
transportservice, en ny enhet
inom avdelningen gemensam
service, som ingår i kommunledningskontoret. I enheten
ryms 27 medarbetare och hela
567 fordon.
– Vi utför servicetjänster
och administrerar alla kommunens fordon som väger upp
till 3,5 ton. Där ingår upphandling, inköp och avyttring
av fordon. Vi har också en tät
dialog med våra förvaltningar
och ser till att fordonen nyttjas så optimalt som möjligt.
De flesta av enhetens fordon är personbilar, men även
skolbussar ingår i fordonsparken. I vår kommun rullar varje
dag 17 skolbussar som ser till
att över 2 000 elever tar sig
fram på ett säkert sätt.

hans medarbetare. Just viljan
att förenkla och förbättra livet
för kommunens invånare var
en de av största anledningarna till varför Peter valde att
börja arbeta på kommunen,
efter 31 år på Postnord.
– Jag är född och uppvuxen
i kommunen och att få jobba
här, i en chefs- och ledarroll,
har alltid stått högt upp på
önskelistan. Det känns bra
att kunna bidra med något till
sin hemkommun och att göra
vardagen enklare för dem som
bor här.

Biblioteken är öppna, men
har begränsad service. Kommunala inomhusanläggningar, till exempel idrottshallar,
Tivolibadet och Kristianstads
ishall, är stängda för allmänheten men öppna för föreningsdriven träning för dem
som är födda år 2002 eller
senare. Kulturhuset Barbacka
är också stängt för allmänheten.
www.kristianstad.se/pavarkancorona
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Bravissimo Agency

Nu närmar sig vår och sommar med stormsteg. Många
förundrades över veckans snöfall, men enligt de äldre måste
naddarna eller järnnätterna

komma med frost och kyla
innan det kan bli vår på riktigt.
Likt förra sommaren utökar
vi med fler feriearbetare och
handledare för att hålla rent
på gator, parker, stränder och
naturområden. Många unga
får också jobb på lägren för de

Barn
och utbildning

