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Smaka på hösten
Uppleva
och göra

Tips för kris och glädje
Efter mer än ett år med pandemi är det inte precis krislägen som vi helst vill tänka på.
Ändå är det just det som Kris-

beredskapsveckan vill få oss
att göra. I krislägen är kommunens uppgift att stötta de
svagaste, men de allra flesta
måste kunna reda sig själva
även om el, vatten och kommunikationer slås ut. Här nedanför får du nyttiga tips.

Även i svåra tider – kanske i
synnerhet då – gäller det att ta
vara på livets glädjeämnen. För
mig är god mat en källa till
glädje och jag tror att de flesta
blir glada av allt som det skånska skafferiet rymmer i skördetid. Du hittar Smakmånad-

ens arrangemang här på
Uppslaget från Kristianstads
kommun, som kommer varje
månad när tidningen delas ut
i alla brevlådor.

Anders Johansson
kommundirektör

Efter 15 år på kommunens it-avdelning har Fredrik Mattsson bra koll på kommunens datorer och sladdar.
Foto: Jesper Dreifaldt

September är synonymt
med skördefest och traditionsenligt uppmärksammas denna
tid genom konceptet Smakmånad. Under september får
lokala aktörer visa upp sig och
sälja närodlade produkter. Ett
koncept som i år är viktigare
än någonsin.
– Detta år har varit tufft för
producenterna och det finns
ett stort sug efter att få komma ut och sälja sina varor,
säger Claes Sandén, kommunens ansvarige för Smakmånaden.
Under månaden finns det
mycket att ta del av. Helgen
10–12 september arrangerar
Kristianstad Väst en skördefest

utanför Coop på Härlöv. På lördagen samma helg hålls traditionsenlig smakmarknad på
Åhus Torg, där det bjuds på mat
från lokala aktörer och en stor
portion underhållning. Helgen
efter, den 18 september arrangeras även en krogrunda i Åhus
där smakportioner serveras på
krogarna runt om i byn.
Månaden avslutas storslaget
lördagen den 25 september
med en stor skördefest i Tivoliparken. Samma dag bjuder
även Vattenriket in och ger
besökarna möjlighet att steka
kanelbullar. För den som vill
kittla smaklökarna ännu lite
till finns det också chans den
2 oktober då Moveeat kommer
till Kristianstad, en spännande
smakresa bland stadens restauranger.

Fredrik håller kommunen
ständigt uppkopplad
När Fredrik Mattsson inte brottas med sladdar, virus eller programuppdateringar slår han
gärna på bollar. Nya favoritsporten är squash, ett bra sätt att komma bort från skärmen och
koppla både av – och ner.

Profilen
i kommunen

Förberedelser
viktiga i kristider
Översvämningar, bränder eller stormar. Samhället kan
när som helst drabbas av en
större kris och det är viktigt
att vara förberedd. Den 27
september – 3 oktober uppmärksammas detta under
Krisberedskapsveckan.

Bygga, bo
och miljö

Digital vecka
På grund av den rådande pandemin hålls årets vecka endast
digitalt. På kommunens webbplats och sociala medier kommer det under veckan att
delas matnyttig information
som är viktig att känna till om
krisen skulle komma.
– Det viktigaste att komma
ihåg vid en kris är att vi som
individer förväntas kunna klara oss själva en hel vecka utan
hjälp från samhället. Det innebär bland annat att vi behöver
ha ett förråd av mat, vatten

och exempelvis extra värmekällor, säger Iréne.
Vid en kris orsakad av extremväder påverkas ofta elnätet med långvariga strömavbrott som följd. I många hus
är el den enda källan till både
värme och mat och en lång tid
utan ström kan få förödande
konsekvenser.
– Om man har ett gasol- eller trangiakök hemma är det
perfekt att plocka fram om
strömmen går. Det är också
bra att planera för att ha mat
hemma som inte behöver til�lagas, säger Linda Perminger,
planeringstrateg på avdelningen för skydd och säkerhet.
Radion är viktig
Förutom de grundläggande
behoven som mat, värme och
vatten är även kommunikation viktigt under en kris. Att
hålla sig uppdaterad om
världsläget kan vara livsavgörande och utan fungerande
internet kan informationen
vara svår att nå.

– Sveriges Radio P4 är vår
viktigaste nyhetskälla under
en kris. Genom att ha en radio
som drivs på batteri eller solceller kan vi lyssna på nyhetssändningar och hålla oss uppdaterade, säger Linda.
Den som vill ha ännu mer information om krisberedskap
kan hämta MSB:s broschyr ”Om
krisen eller kriget kommer” i
kommunens medborgarcenter
eller ladda hem den från www.
msb.se, där den finns på flera
olika språk.

SÅ KLARAR DU
KRISEN:
• Förvara reservvatten i frysen.
• Lagra mat som kan ätas kall.
• Ha filtar, varma kläder och
extra värmekällor.
• Ha mediciner som du och
familjen kan behöva.
• Ha en batteridriven radio.
Källa: MSB

Ansvarar för programvaror
Förutom att hjälpa kommunens medarbetare med allt
från installationer, leveranser
och felsökningar arbetar Fredrik också med mer komplexa
arbetsuppgifter från sitt kontor på Yllan i Kristianstad. I
arbetsuppgifterna ingår bland
annat att se till att kommu-

Omsorg
och hjälp

Mötesplatserna
öppnar igen
Från 1 oktober har de flesta
Mötesplatserna inomhusaktiviteter för begränsat antal
deltagare. Anmälan krävs.
Utomhusaktiviteterna fortsätter. www.kristianstad.se/
motesplatser/forettgottliv

FREDRIK MATTSSON
Ålder: 41 år

Omsorg
och hjälp

Bor: Kristianstad
Familj: Sambo
Smultronställe: Åhus

Tekniskt intresserad
Teknik kan för många upplevas som besvärligt och i dagens samhälle kan det vara
svårt att klara sig utan teknisk
utrustning. Fredrik menar att
långt ifrån alla behöver vara
experter på teknik utan att det

handlar om att våga lära sig
och att testa sig fram.
– Bara man lär sig en del
grundläggande saker så kommer man långt. Mitt tips är att
ta hjälp av personer i sin närhet och inte vara rädd för att
ställa frågor, det finns inga
dumma frågor.
När Fredrik inte jobbar tillbringar han gärna tid i trädgården eller lagar god mat
tillsammans med sin sambo.
Motion är också ett intresse
och mycket tid tillbringas i
squashhallen.
– Racketsporter har alltid
varit av intresse och de senaste åren har det blivit squash.
Jag och en kollega brukar
spela tillsammans efter jobbet, det är riktigt kul.

Dialog i byarna
Från oktober ordnas dialogmöten – tidigare byastämmor
– på tolv orter med kringliggande byar. Dessutom flyttar
kommunalrådet Pierre Månsson ut kontoret till olika orter.
Se annonser och webb: www.
kristianstad.se/kommundialog

Koll på vägarbeten
Just nu pågår vägarbeten
som orsakar trafikstörningar
och kan påverka busslinjer
bland annat i Kristianstad,
Åsum och Åhus. Du hittar alltid
information om akuta och
planerade störningar på www.
kristianstad.se/storningar

Kommun
och politik

Fortsätt hålla avstånd
Samhället börjar öppna upp.
Restriktionerna lyfts bort.
Verksamheter som hållits
stängda under pandemin kommer igång. Idrottsläktare och
evenemang öppnas åter för
besökare.

Ta vara på möjligheterna,
men fortsätt vara försiktig.
Ännu sprids smitta och nya fall
hamnar på sjukhus. Många fler
i yngre åldrar behöver vaccinera sig för att stoppa smittan.
Fortfarande gäller råden: Håll
avstånd, tvätta händerna och
stanna hemma vid minsta
symtom.

HÅLL AVSTÅND NÄR DU
HEJAR PÅ DITT LAG
Respektera och följ arrangörens anvisningar.
Följ de allmänna råden oavsett om du är vaccinerad
eller inte. Stanna hemma om du är sjuk. Håll avstånd.

Trafik
och resor
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Sedan flera år tillbaka har MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utlyst en
årlig Krisberedskapsvecka i
Sverige. Veckan som tidigare
alltid arrangerats i maj hålls nu
i stället i september.
– Veckan har flyttats, för
konsekvenserna av en potentiell kris riskerar att bli större
vintertid. Extremväder som
exempelvis översvämningar
och strömavbrott till följd av
stormar sker oftare på hösten
och informationen behövs då
ännu mer, säger Iréne Sjöklint,
planeringsstrateg på avdelningen för skydd och säkerhet.

Kristianstads kommun har
ända sedan starten uppmärksammat krisberedskapsveckan
på olika sätt för sina medborgare. Tidigare år har kommunens avdelning för skydd
och säkerhet tillsammans med
frivilligorganisationer som exempelvis Lottakåren och Civilförsvarsföreningen, synts på
bland annat Lilla torg och
C4 Shopping för att sprida
information.

Pandemin har kommit att påverka många yrken och Fredrik Mattssons är inget undantag. Sedan virusets utbrott har
hans jobb som it-tekniker förändrats och han har fått en hel
del nya arbetsuppgifter.
– Ärenden relaterade till
videomöten och hemarbete
har dominerat den senaste
tiden. Att ansluta till kommunens system på distans och att
få ljud och bild att fungera
som det ska under möten, är
utmaningar som många behöver hjälp med.

nens datorer har rätt version
av rätt program installerat.
– Totalt finns det över 6 000
datorer i kommunen som alla
måste vara uppdaterade med
rätt program, ett omfattande
arbete som är både kul och utmanande.
Fredrik har arbetat på kommunens it-avdelning i över
15 år och trivs mycket bra med
sitt jobb. Att kunna förena
sociala kontakter med ett intresse för teknik är en kombination han verkligen uppskattar.
– Jag träffar mycket folk i
mitt yrke och att kunna hjälpa
dem med de verktyg de behöver för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt är givande.
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Iréne Sjöklint och Linda Perminger arbetar som planeringstrateger på avdelningen för skydd och säkerhet i vår kommun. Foto: Jesper Dreifaldt

Hitta nyskördade godsaker på Smakmånadens marknader.
Foto: Kristianstads kommun/Mattias Roos

