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Mer börjar öppnas upp

Tack, Kristianstad
Över 40 år har gått sedan jag
började mitt yrkesliv. Många av
de åren har jag varit anställd i
Kristianstads kommun. Som
undersköterska, som sjukskö-

terska och som chef i olika positioner. Till alla mina jobb har
jag gått med lätta steg. Jag har
känt att jag och mina arbetskamrater har gjort skillnad.
Det har inte alltid varit lätt,
men alltid spännande och meningsfullt.
När jag nu går i pension är
jag glad och stolt över allt jag

har fått vara med om att utveckla under de här åren. Att
vara chef i en kommun är inget
ensamjobb, utan något som
kräver samarbete åt många
håll. Det är fantastiskt hur
mycket som går att åstadkomma, när många goda krafter – i
och utanför organisationen –
drar åt samma håll.

Kommun
och politik
Till er alla vill jag säga tack!
Tack för alla utmanande, intressanta och roliga stunder ni
gett mig! Och tack för att ni varenda dag hjälps åt att göra vår
kommun ännu bättre!
Christel Jönsson
kommundirektör

Jenny Sahlström arbetar som friluftsstrateg och vill få fler Kristianstadsbor att upptäcka naturen.
Foto: Jonatan Månsson

Jenny vill få fler att
upptäcka naturen

De nationella lättnaderna i
coronarestriktionerna påverkar även kommunens verksamhet. Omsorgens restauranger börjar successivt
öppnas. Idrottsanläggningar
öppnas upp för fler. Men studentfirandet sker med samma
coronaanpassning som i fjor.
Kristianstads kommunala
gymnasieskolor firar student
den 18 juni. Utspring sker så
att bara anhöriga till elever i
en klass i taget befinner sig på
skolgården samtidigt. Två anhöriga per elev välkomnas till
skolgården för att ta emot.
Kristianstadsbladet kommer
att livesända.
Omsorgsförvaltningen börjar öppna upp sina restauranger. Först ut är restaurangen på Sommarro som öppnar

den 14 juni, därefter följer
Allögården och Önnegården
den 21 juni.
Naturum Vattenriket är öppet alla dagar mellan klockan
11 och 17 med 20 personer
som begränsning. Mellan
klockan 10 och 11 erbjuder vi
”extra lugnt” på naturum, med
färre och förbokade besökare.
Biblioteken är öppna, men
har begränsad service. Kommunala idrottsanläggningar
både inomhus och utomhus är
öppna för verksamhet för alla
åldrar. Kulturhuset Barbacka
är stängt för allmänheten.
Dessa beslut gäller fram till
den 29 augusti, men kan ändras om smittläget förbättras.
Sommarens läger för barn
och ungdomar genomförs med
coronaanpassningar.
Håll dig uppdaterad på
www.kristianstad.se/pavarkancorona

Titeln friluftsstrateg är det få i Sverige som har. En med den ovanliga yrkestiteln är Jenny
Sahlström, som sedan snart två år tillbaka arbetar som just det i Kristianstad kommun.

Folke Lundgren och Eva Berglund hoppas att kommunens invånare passar på att ta del av alla besöksmål
som finns på hemmaplan i sommar. Foto: Jonatan Månsson

En sommar
på hemmaplan
En vanlig sommar flockas
folk från hela Europa i Kristianstad. Tyskar och holländare är trogna besökare
som nu uteblir på grund av
pandemin. I stället får Kristianstadsborna själva chans
att upptäcka sin hemstad.

Uppleva
och göra
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Interaktiv karta är populär
Trots att sommaren just börjat
har redan turistförfrågning-

gå på stadsvandring på flera
ställen i kommunen. En nyhet
för året är också appen ”Beherethen” som släpps inom kort
och låter användarna resa tillbaka i tiden – digitalt.
– Om de laddar ner appen
och håller telefonen framför
en känd plats får de en bild av
hur platsen såg ut förr i tiden.
Det är Regionmuseet som har
grävt i sitt bildarkiv och bidragit med foton till appen, säger
Eva Berglund, ansvarig för besöksfrågor i kommunen.
Upptäck stan från vattnet
För den som vill lämna mobilen
hemma och i stället låta någon
annan sköta guidandet är Stora
Safaribåten ett optimalt alternativ. Flodbåten, som efter en
tids uppehåll återigen togs i
bruk för två år sedan, tar med

På webbplatsen visitkristianstad.se finns all turistinformation samlad på ett och
samma ställe. Här kan du
läsa om olika besöksmål,
restauranger och evenemang, dessutom finns här
också tips på aktiviteter att
göra hemma eller på egen
hand.

sina resenärer på en guidad
tur genom Vattenriket.
– Det finns personer som
har bott här i hela sina liv men
som aldrig sett sin stad från
vattnet som är en del av Kristianstads själ, säger Eva.
Precis som många andra
aktiviteter har Stora Safaribåten ett begränsat antal platser
och bokas i förväg. Att hålla
avstånd är viktigt och för den
som vill ha extra koll på läget
finns Kristianstadkartan. Här
går det att söka fram alltifrån
badplatser till parkeringar för
att enkelt se olika alternativ.
– En av de stora fördelarna
är att det är lätt att ta sig hit
med tåg, buss eller bil. Det
finns flera gratisparkeringar
nära centrum och det är aldrig
långt att promenera någonstans, säger Folke.

Intresset har ökat under
pandemin
Under pandemin har intresset
för naturen nästan fördubblas
och fler människor än någonsin har tagit sig ut i skog och

Jobbar nära medborgarna
Parallellt pågår också det nationella initiativet Friluftslivets år, där Jenny och hennes
kollegor arbetar med att få
fler naturovana att upptäcka
glädjen med skog och mark.

Kul på lovet
Massor av gratis aktiviteter
ordnas på sommarlovet för alla
mellan 6 och 18 år runt om i
Kristianstads kommun. Håll
koll på programmet på www.
kristianstad.se/lov eller Lov i
Kristianstad på Facebook.

Tyck till om friluftsliv
Dina synpunkter är välkomna
i arbetet med kommunens friluftsplan. I Synpunktskartan
kan du markera ett område och
lämna dina kommentarer och
idéer. www.kristianstad.se/friluftsplan.

Barn
och utbildning

Uppleva
och göra

JENNY SAHLSTRÖM
Ålder: 49 år
Bor: Malmö
År i kommunen: 2 år
Smultronställe i kommunen:
Raslångens stränder

Under förra veckan bjöds barn
och unga från ”After School” i
Gamlegården in för att göra
friluftsaktiviteter.
– Det är känns viktigt och
kul att jobba så nära medborgarna och jag gillar verkligen
när jag får komma ut och träffa
människor.
Även om Jenny tillbringar
mycket av sin arbetstid i naturen, hindrar det henne inte
från att njuta av den även på
fritiden. Ledig tid vandrar hon
gärna på Skåneledens sträckor
i nordöstra Skåne och ofta blir
det även övernattning i tält
under turerna.
– När jag är ute i naturen får
jag en känsla av lugn och meningsfullhet. Allt känns verkligt och levande.

Uppleva
och göra

Cykelfest
Ta fram cykeln och värm upp
för Cykeldagarna i nordöstra
Skåne och västra Blekinge den
4–8 augusti. Du hittar program
för cykelfesten på www.cykeldagarna.se.

En bra plats för anhöriga
Omsorg
och hjälp
Som anhörig till en person
i behov av särskilt stöd kan
du behöva råd och kontakt med
andra i liknande situation.
I Kristianstads kommun
finns en anhörigkonsulent,
Birgitta Johansson, och en Silviasjuksköterska Susanne Palla
som är specialiserad på kognitiv sjukdom/ demens, som kan
ge stöd och vägledning och
hjälpa till att hitta sätt för att
underlätta i vardagen.
Dessutom har kommunen
nu anslutit sig till ”En bra plats”
och Demenslotsen, en nationell
digitaltjänst där du som anhörig kan få information, läsa
relevanta artiklar och har möjlighet att nätverka med andra
anhöriga. Framöver kommer
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– Vi märkte det tydligt förra
året att det var mycket färre
utländska turister. Nu handlar
det om att ställa om och i stället locka hit fler svenskar, säger Folke Lundgren, ansvarig
för turistfrågor på kommunens medborgarcenter.

arna börjat ramla in på medborgarcentret i rådhuset. De
allra flesta rör friluftsturism
och många är ute efter information kring cykel- och vandringsleder. Extra populärt är
konceptet ”Hitta ut”, en interaktiv orienteringskarta bestående av checkpoints som besökarna ska hitta och registrera i en app.
– Det är tredje året som
”Hitta ut” finns här i Kristianstad. Kartan växer hela tiden
med nya kontroller och platser. Intresset är jättestort och
det är ett koncept som passar
alla åldrar, säger Folke.
Att blanda teknik och turism
verkar vara framtidens melodi
och en annat koncept är kommunens ljudguider. Genom att
lyssna på en ljudfil i mobilen
kan besökarna när som helst

VISIT KRISTIANSTAD

Jenny Sahlströms yrke som friluftsstrateg går ut på att samordna friluftsfrågor hos kommunens olika förvaltningar.
Hon ser också till att flera
kommunala friluftsområden
och Skåneleden används och
fungerar.
Arbetet är både operativt
och strategiskt. Ena dagen beställer Jenny nya toaletter till
ett naturområde, för att nästa
dag skriva ett strategiskt dokument. Även om arbetsuppgifterna varierar har jobbet ett
tydligt mål – att få fler Kristianstadsbor att ta sig ut i naturen.
– Jag älskar naturen och
mitt jobb går ut på att få så
många som möjligt att ta del
av den. Helt enkelt att göra friluftslivet i kommunen så lätt
att ta del av som möjligt.

mark. Även om det nyfunna
intresset för friluftsliv är oerhört positivt, så skapar det
ibland utmaningar för kommunen.
– Vissa ställen i kommunen
är väldigt populära och får
under perioder mycket hög belastning. Människor söker sig
ofta till lättillgängliga platser
som de känner till och då kan
det vara svårt att sprida ut sig.
För att öka kännedomen
kring medborgarnas användning av naturen och för att
skapa tydliga mål framåt, driver Jenny just nu arbetet med
kommunens nya friluftsplan
som beräknas vara klar i
december. I ett förvaltningsövergripande arbete, i samråd
med externa aktörer, skapas
en plan med ett övergripande
mål att göra friluftslivet ännu
mer tillgängligt.

där också lokal information
och händelser för Kristianstad.
På www.kristianstad.se/anhorigdig kan du läsa mer och
får veta hur du skapar ett
konto utan kostnad. Vid frågor
om anhörigstöd kontakta:
birgitta.johansson@kristianstad.se eller susanne.palla@
kristianstad.se.
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