
Uppleva  
och göra

Biosfärkoordinatorn Carina Wettemark undersöker med hjälp av en håv artrikedomen i havet vid Snickarhaken i Åhus.
Blåstången är en av Östersjöns mest betydelsefulla arter.
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Ha en skön sommar!

KRISTIANSTAD.SE

I dag springer de nykläckta 
studenterna ut från kommu-
nens gymnasieskolor. Jag vill 

passa på att önska dem alla en 
ljusnande framtid. Dessutom 
vill jag önska alla andra skol-
elever ett riktigt härligt som-
marlov.

Glädjande många är anmäl-
da till kommunens simskolor 
och läger. I samarbete med för-
eningar och fritidsgårdar kan 

vi också erbjuda massor av  
roliga och kostnadsfria lovakti-
viteter hela sommaren. Håll 
koll på aktiviteterna på kom-
munens webbplats under Lov  
i Kristianstad.

Det blir också många fina 
evenemang för semesterlediga 
vuxna och hela familjer runt 

om i kommunen den här som-
maren.

Jag hoppas att ni också får 
njuta av sol och bad och får nju-
ta av en riktigt härlig sommar!

Anders Johansson 
kommundirektör

sar i sin tur Vattenrikets peda-
goger om en av Östersjöns allra 
viktigaste arter. 

– Visste du att blåstången 
fortplantar sig i samband med 
fullmåne för att synka så att 
ägg och spermier släpps ut 
samtidigt i vattnet, frågar en av 
pedagogerna uppspelt. 

Havsmedvetenhet
På plats är även Karin Magn-
torn, föreståndare för naturum 
Vattenriket. 

– Vi talar om att skapa en 
havsmedvetenhet som man gör 
genom att bygga en relation till 
havet. Du och jag står här nu 
och tittar ut över det glittrande 
vackra havet och då verkar ju 
allt frid och fröjd. Men vi vill 
öppna upp för den värld som 
pågår där under. För där finns 
ett rikt samhälle som påverkas 
av det som händer på land, sä-
ger hon. 

Biosfärkoordinatorn Carina 
Wettemark har dragit på sig 
vadarbyxorna och är på väg ut 
i vattenbrynet med håven i 
högsta hugg. 

– Alla kan göra något. Därför 

Biosfärområde Kristianstads  
vattenrike är en del av WWF- 
projektet ”Återskapa Öster- 
sjöns livskraft”. I projektet, 
som ingår i Vattenrikets tema 
hav som pågår några år fram-
över, vill man öka kunskapen 
om havets sårbarhet och 
betydelse för såväl djur som 
människor.

En helt vanlig tisdag i maj men 
ändå myllrar det av aktivitet på 
stranden vid Snickarhaken i 
Åhus. En busslast med försko-
lebarn är där och får under led-
ning av naturpedagoger från 
Vattenriket utelektioner om 
havet och dess invånare. En bit 
ut i vattnet drar två personer 
en så kallad landvad genom 
vattnet för att få en uppfattning 
om strandremsans artrikedom 
inför en kommande ”bioblitz”. 
Och uppe vid tallarna håller en 
av landets mest ansedda blå-
stångsexpert, professor emiri-
tus Lena Kautsky (även kallad 
Tant Tång), låda och undervi-

Upptäck livet i havet
är det viktigt att hitta rätt nyck-
lar till respektive målgrupp. 
Ska man exempelvis ankra sin 
båt bör man undvika att göra 
det i ålgräset vars undervatten-
sängar fungerar som barnkam-
mare för yngel. Det är Öster-
sjöns svar på mangroveträsk 
kan man säga. 

Aktiviteter hela året
För att stärka de lokala bestån-
den kommer Vattenriket att 
plantera ålgräs utanför Åhus 
kust. Arrangemang kopplade 
till havstemat kommer att pågå 
hela året. Den 1 juni flyttar ha-
vet in på naturum med en helt 
ny utställning. Vid tio tillfällen 
i sommar ordnas aktiviteter 
kopplade till livet under vat-
tenytan och till hösten blir det 
spännande tångsafari. 

– Sedan får man så klart inte 
missa naturfotografen Johan 
Hammars utställning ”Sött och 
salt” som visas längs Skeppska-
jen i Åhus i juni och juli. Det är 
15 stora bilder från Östersjöns 
kust som är både fina och upp-
seendeväckande, tipsar Karin 
Magntorn. 

Strandinsatser  
i sommar
Alla besök vid havet behöver 
förstås inte handla om att 
samla kunskap. Det går också 
bra att bara bada och koppla 
av på. Kommunen gör flera  
insatser för badgästernas 
trivsel och trygghet.

• 30 badplatser (22 havsbad 
och 8 insjöbad) har fått 
namnskyltar för att öka 
tydligheten för allmänheten. 
Från Landön i norr till Jule-
boda i söder.

• 10 nya mobila omklädnings-
bås placeras ut vid några  
av badplatserna. 

• Feriearbetare ser dagligen 
till att stränderna hålls rena, 
snygga och skräpfria, men 
bäst är om alla tar med sitt 
eget skräp

• Karta, information och tips 
om parkering och säkerhet 
finns på www.kristianstad.
se/badplatser
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Hemma i villaträdgården i Vinslöv kan GIS-ingenjören Linda Nilsson kombinera sina intressen  
trädgårdsarbete och digitala kartor.

Studentfirande
 I dag, den 10 juni, springer 

studenterna ut från Kristian-
stads gymnasieskolor. Sche-
mat för de olika skolorna och 
karta över rundan för student-
kortegen finns på www.kristi-
anstad.se/student

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.

Kolla trafiken 
 För att smidigt komma fram 

i sommartrafiken kan det vara 
bra att kolla var det pågår väg-
arbeten. Kommunens projekt 
presenteras på www.kristian-
stad.se/storningar och fler 
finns på www.trafikverket.se/
trafikinformation

Linda skapar med 
kartor och växter 

LINDA NILSSON

Ålder: 46 år

Bor: Vinslöv

Arbetar som: GIS-ingenjör på 
Kristianstads kommun

Fritid: Skapa i sin trädgård. 
Har Instagramkontot ”Trad-
gardslinda”. 

Drömresa: ”Jag vill gärna be-
söka Madeira en gång till.”

Smultronställe: Oreberg. 
Naturskönt område på  
Nävlingeåsens nordsluttning. 

Profilen  
i kommunen

På jobbet ser Linda Nilsson till att geografisk data omvandlas till kartinformation som 
både medborgare och tjänstemän har nytta och glädje av. På fritiden låter hon kreativite-
ten få fritt spelrum i sin magnifika trädgård som kvalat in till ”Tusen trädgårdar”. 

– För mig är trädgården som en 
stor lekplats där jag får utlopp 
för alla mina idéer. Det är näs-
tan som att måla med växter, 
säger Linda Nilsson när vi träf-
far henne hemma i villaträd-
gården i Vinslöv där hon lagt 
stor del av sin lediga tid de se-
naste tio åren. 

Att det var för just tio år se-
dan som trädgården tog fart 
har faktiskt med hennes yrkes-
val att göra. Det var då hon ut-
bildade sig till kart- och mät-
ningstekniker i Helsingborg. 
Och därefter kompletterade 
med kurser inom GIS (Geogra-
fiska informationssystem) vid 
Lunds universitet.

– Jag hade tidigare jobbat 
som trädgårdsingenjör men 
kände att jag behövde en ny 
utmaning. Jag gillar matte och 
ville använda den delen av 
hjärnan mer, och det får man 
verkligen som GIS-ingenjör. 
Men inne på kontoret saknade 
jag samtidigt trädgårdsarbetet. 

Digital vandring i trädgården
Vad gör då en GIS-ingenjör? 

Enkelt uttryckt kan man säga 
att de samlar in, lagrar, analy-
serar och tillgängliggör geogra-
fisk data. Det kan handla om 
information om badplatser, 
parker och skolor som förmed-
las via digitaliserade kartor, 
men även om översiktsplaner 
där man kan se hur kommunen 
planerar att utveckla vissa om-
råden framöver. 

– Jag tycker om att jobbet är 
så serviceinriktat. Att mycket 
handlar om att underlätta för 
andra. Både i vardagen och in-
för viktiga beslut. Det är jag 
rätt så bra på tror jag. 

Även i sin trädgård har Linda 
Nilsson nytta av sin GIS-kompe-
tens. Hon har nämligen mätt in 
hela tomten med GPS och ska-
pat en ”Storymap” där vem som 
helst kan göra en digital rund-
vandring i hennes gröna oas. 

– Där kan man klicka sig 
fram och komma till olika rum 
i min trädgård. Länken finns på 
Instagram.  

Visar sin skapelse 
Instagramkontot ”Tradgards-
linda” har i nuläget 16 200 föl-
jare och en bild som hon la upp 
i våras har gillats 85 000 gånger. 

– Ja det var helt galet! Det var 
en bild på en vildvinsportal. Jag 
tror många tyckte det såg mys-
tiskt och sagolikt ut. Jag gillar 
att skapa lummiga, lite hemliga 
miljöer med gömslen och vrår. 

Kanske var det den bilden 
som såg till att Linda Nilssons 
trädgård valdes ut att ingå i 
”Tusen trädgårdar”, Sveriges 
största trädgårdsvisning där 
privatpersoner öppnar upp sin 
hem för allmänheten en dag. 

– Det ska bli så spännande 
att se vad folk tycker. Alla är 
hjärtligt välkomna hem till oss 
på Klövervägen 2 i Vinslöv den 
3 juli, säger Linda Nilsson. 

Sommarbuss
till badstranden
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Slipp parkeringsproblemen och ta bussen till stranden. I sommar kan 
du åka på båda sidor om Hammarsjön.

 I år kan du för första gången 
åka buss till Åhus på västra si-
dan om Hammarsjön under 
badsäsongen.

Från den 27 juni till den 7 
augusti går den extra sommar-
bussen med numret 560 en 
gång i timmen från 9 till 16 
mellan Centralstationen och 
Täppet. Bussen går via Charlot-
tesborg, Öllsjö, Norra Åsum 
och Gärds Köpinge.

Kommunen har som ett test 
köpt in bussturen från Skåne- 

trafiken i hopp om att minska 
trafikproblemen i Åhus och ge 
fler ungdomar chansen att ta 
sig till stranden på sommarlo-
vet. Biljettköp och prissättning 
följer Skånetrafikens vanliga 
rutiner.

På andra sidan Hammarsjön 
går Åhusbussarna som vanligt 
över Hammar, Viby, Rinkaby 
och Horna. Från tidtabellsbytet 
den 12 juni går 551 lite färre 
turer medan 552 ökar till halv-
timmestrafik hela dagen.

Läs mer på www.kristian-
stad.se/sommarbuss

Hemesteräventyr

 Sommaren är inte kort!
Sommaren är lång, och det 
finns massor av roliga saker 
att göra i kommunen. Över  
1 000 lag ska göra upp i san-
den på Åhus Beach. Tivolipar-
ken kommer att fyllas med 
musiksugna besökare på Kris-
tianstad Rockfest, Youngstival 
och torsdagarnas Strandhugg. 
Hela city lever upp med aktivi-
teter och konserter.

Många evenemang har fått 
skjutas upp och äntligen är det 
dags för bland annat Jambo-
ree22. 11 000 scouter och 
funktionärer kommer till eve-
nemangsområdet i Norra 
Åsum mellan den 30 juli och 6 
augusti. Deltagarna är främst 
från Sverige, men det blir också 
internationella gäster. Alla är 
välkomna att besöka lägret.

När inget evenemang är  
inbokat är det alltid nära till 
vatten. Det finns ju inget bättre 

än att ta ett bad en varm som-
mardag. Passa på att besöka en 
ny badplats och se dig om i 
kommunen. Trenden att hem-
estra håller i sig. Det är tur, för 
i Kristianstad finns det mycket 
mer att upptäcka.

www.kristianstad.se/turism
https://denorangeastaden.

se/evenemang/

Uno Svenningsson är en av 
artisterna på sommarens  
musikkvällar på Stora torg.  
Han kommer den 5 juli.


