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Jenny Sandin är född och uppvuxen i Sundsvall och trivs därför bäst i skogen bland svampar och lingonris. 
Något hon hittar även i norra Skåne. 

Dafina Hasanaj och Sara Cardling har just tagit emot flera pallar med valkuvert och valsedlar som ska packas och skickas ut till kommunens 
43 val- och 11 röstningslokaler. 

INFORMATION FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Spänning och förväntan

KRISTIANSTAD.SE

Det är många år sedan jag slu-
tade skolan, men fortfarande 
kommer jag ihåg nervositeten 
och förväntan inför skolstar-

ten. Spänningen inför nya 
kamrater, nya lärare och nya 
ämnen.

Över 10 000 elever från  
förskoleklass till gymnasium 
började skolan i vår kommun 
förra veckan.

En av kommunens allra vik-
tigaste uppgifter är att ge alla 

elever en bra grund för det 
fortsatta livet. 

Mer än 3 000 medarbetare i 
förskola och skola gör varje 
dag ett fantastiskt jobb.

 Här på Uppslaget kan du 
varje månad, när tidningen  
delas ut till alla hushåll, läsa 
mer om kommunens många 

viktiga uppdrag och medarbe-
tare. Just nu uppmärksammar 
vi förstås att det är valtider och 
ser fram emot att få se dig i  
någon av våra vallokaler.

Anders Johansson 
kommundirektör

Skyfall
 Sensommaren innebär risk 

för häftiga skyfall och över-
svämningar. Kommunens sky-
fallskarta visar vilka platser i 
Kristianstad, Åhus och Yngsjö 
som kan översvämmas i sam-
band med extrema regn.
www.kristianstad.se/skyfall

Medborgarundersökning
 Hur är det att leva och bo i 

kommunen? Vad tycker du om 
våra verksamheter och har du 
inflytande? Snart kommer SCB:s  
medborgarundersökning. Om 
du får den, passa på att svara. 
www.kristianstad.se/medbor-
garenkat

Gör det själv
 Visste du att kommunen har 

hundratals olika e-tjänster så 
att du kan sköta olika ansök-
ningar och ärenden när det 
passar dig? Allt ifrån bygglov 
till att få kopia av ditt skol- 
betyg. www.kristianstad.se/ 
e-tjanster 

Energiexperten Jenny 
badar gärna kallt  

JENNY SANDIN

Ålder: 26 år

Bor: I Lund

Arbetar som: Energirådgivare 
på Kristianstad kommun

Fritid: Gillar att bada och 
sticka och plocka bär  
och svamp.

Resplaner: ”Jag skulle vilja 
åka mer tåg genom Sverige”

Smultronställe: Kullaberg. 
”Jag uppskattar höga höjder 
och utsikt.”

Profilen  
i kommunen

Energirådgivaren Jenny Sandin gillar att sticka på tåget när hon varje morgon pendlar till 
sitt jobb i Rådhus Skåne. Vill du få ner din uppvärmningskostnad eller få tips om hur du 
lever mer klimatsmart är det henne du ska kontakta.

– Många vill verkligen ändra 
sin livsstil och leva mer miljö-
medvetet, samtidigt har ju alla 
en vardag att ta hänsyn till som 
måste gå ihop, säger Jenny San-
din när vi ses i Rådhusets mat-
sal på översta våningen med 
milsvid utsikt över gröna fält 
och ängar. 

Jenny Sandin är född och 
uppvuxen i Sundsvall, och trivs 
därför bäst i skogen bland gra-
nar och svampar och lingonris, 
men pluggade miljövetenskap 
och klimatstrategi vid Lunds 
universitet. 

Komplext och konkret
– Jag har alltid tyckt att miljö- 
frågor är spännande. På ett 
plan är det en oerhört komplex 
fråga, på ett annat plan väldigt 
konkret eftersom det har stor 
betydelse vad du och jag gör 
för val i det lilla. 

Vad gör då en energirådgi-
vare? 

– Det korta svaret är att jag 
rådger företag, privatpersoner 
och organisationer i energifrå-
gor. Det kan handla om upp-
värmningssystem eller solpa-

neler till huset, om elbilar och 
hållbart resande, om tips för att 
leva klimatsmart och så håller 
jag föreläsningar och lägger 
upp information på vår hemsida. 

Jenny Sandin åker också ofta 
ut på plats för att skapa sig en 
bild av läget.

– En vanlig fråga är ”Vilken 
värmepump ska jag ha till mitt 
hus?”. För att att svara på det 
måste man titta på husets  
helhet. Kanske finns det effek-
tivare insatser att göra än att 
byta pump för att få ner energi- 
kostnaden.  

Det finns ett tjugotal energi-
rådgivare i Skåne och tjänster-
na finansieras genom medel 
som respektive kommun erhål-
lit från Energimyndigheten.

Kallbad och handarbete
På fritiden gillar Jenny Sandin 
att ”året-om-bada” och tar  
då cykeln eller bussen ut till 
Bjärred för ett dopp tillsam-
mans med en kompis eller 
sambon. 

– Det är en sådan härlig 
rusch i kroppen när man kom-
mer upp ur det kalla vattnet.

Och så syr och stickar hon 
som sagt.

– Det är nåt coolt med att ha 

på sig saker som man gjort 
själv. Och bra för miljön. Just nu 
håller jag på med ett linne.

Bästa tipsen
Vad är ditt bästa energitips till 
Kristianstadborna?

– Det tråkiga svaret är att se 
om sitt uppvärmningssystem 
inför vintern redan nu och inte 
ta tag i det när kylan kommer 
och elräkningen stiger. Det ro-
liga svaret är att cykla mer. 
Kommunen har köpt in två 
el-cyklar som man kan boka 
och testa gratis under en peri-
od för att se om det passar en, 
tipsar energirådgivaren Jenny 
Sandin. 

de 43 vallokaler och 11 röst-
ningslokaler som kommunen 
tillhandahåller.  Vallokalerna är 
endast öppna på valdagen den 
11 september medan röst-
ningslokalerna är tillgängliga 
från och med 24 augusti till och 
med valdagen. 

300 röstmottagare
Under själva valperioden job-
bar mer än 300 så kallade röst-
mottagare ute i lokalerna. 

– De är nog en av de största 
utmaningarna för oss att re-
krytera alla dessa personer. 
Men det har gått jättebra i år! 
För att få vara röstmottagare 
ska man ha fyllt 18 år, behärska 
det svenska språket väl och 
inte vara förtroendevald för 
något parti, förklarar valhand-
läggaren Sara Cardling. 

– Men vi klarar så klart inte 
av allt detta själva. Vi är spind-
larna i nätet som drar i alla trå-
dar, men vi får stor hjälp av 
kansliavdelningen men även  
av flera förvaltningar som tek-
niska förvaltningen, omsorgs-

Valet närmar sig med storm-
steg och mycket ska klaffa 
för att röstningsförfarandet 
ska löpa smidigt för kommu-
nens invånare. Dafina Hasa-
naj och Sara Cardling på Kris-
tianstads kommun drog igång 
arbetet inför årets val redan 
för ett år sedan. 

– Redan i höstas åkte vi ut och 
besiktigade alla val- och röst-
ningslokaler i kommunen. Då 
kollar vi exempelvis att de  
är tillgänglighetsanpassade, att 
de är tillräckligt ljusa för att 
valinformationen ska framgå, 
men samtidigt insynsskyddade 
så man känner sig trygg,  
säger valsamordnaren Dafina 
Hasanaj. 

När vi träffar Dafina Hasanaj 
och Sara Cardling i Rådhus  
Skåne har det just inkommit 
flera pallar med valkuvert och 
valsedlar som ska packas i 54 
lådor och sedan skickas ut till 

Sista rycket inför valet 

Smakmånad i september 
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 September är skördetid och 
traditionsenligt firar vi det 
som en Smakmånad i Kristian-
stad. Under september kan 
lokala aktörer visa upp sig och 
sälja närodlade produkter 
runt om i kommunen.
I år firas Smakmånad för 18:e 
gången och det finns mycket 
att ta del av. Månaden startar 
med Skördefest Kristianstad i 
Tivoliparken lördagen den 3 
september kl. 11. Förutom 
matmarknad blir det käpp-
hästlopp, musik och växt-
marknad.
Lördagen den 10 september 
hålls Smakmarknad på Åhus 
torg med inslag av både vi-
kingatid och medeltid. På eve-
nemangsstranden drabbar 
riddare samman i tornerspel. 
Redan dagen efter, söndagen 
den 11 september, hålls Vånga- 

bygdens skördefest vid foten 
av Vångaberget, där löpare 
samtidigt tävlar i Vånga Moun-
tain Extreme.
MovEat i Kristianstad 17 sep-
tember är redan utsålt, men 
platser finns kvar den 24 sep-
tember på krogrundan Smaka 
på Åhus där smakportioner 
serveras på 13 olika ställen.
www.kristianstad

förvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, säger Da-
fina Hasanaj. 

En i taget
På skärmarna som ska ut till 
vallokalerna står det ”En välja-
re i taget”. Något som Dafina 
Hasanaj kommenterar.

– Det är viktigt att poängtera 
att man röstar för sin egen 
skull. Inte för någon annans.  
I Sverige har vi direkta, fria och 
hemliga val. Därför är det vik-
tigt att man går in en i taget för 
att inte bli påverkad att rösta 
på ett eller annat sätt. 

Vi frågar de båda båda 
spindlarna vad som är det roli-
gaste med att jobba med valet.
– Dels att det bara är vart fjärde 
år. Det är kul med något som 
bryter av de vanliga sysslorna. 
Sedan får man även en bra in-
blick i hur demokratiarbete 
fungerar, säger Sara Cardling. 

– Jag tycker nog själva valda-
gen. När det ringlar långa köer 
till Rådhus Skåne och på kväll-
en när vi rapporterar in resul-

tatet till Valmyndigheten. Det 
är superspännande! När man 
följt valarbetet växa under ett 
helt år är det extra kul att se 
det blomma ut på valdagen,  
säger valsamordnaren Dafina 
Hasanaj.

Äntligen är det dags för 
Kristianstad bokfestival! 

 Med årets tema Impulser 
– hämta energi och väck dina 
sinnen vill bokfestivalen väcka 
nyfikenhet, idéer och ge upp-
levelser. Och inte minst längtar 
vi efter de spontana mötena 
och vimlet som uppstår efter 
författarsamtalen. Under fes-
tivalen kan du lyssna på bl.a: 
Björn Ranelid, Emma Ham-
berg, Kjell och Mårten Westö, 
Maria Maunsbach, ungdoms-
bokcirkel med Anna Ahlund, 
Patrik Svensson med flera. 

Barnens bokfestival
Det blir en fullmatad lördag 
med Alfons-kalas, Julia Wiberg 
från SVT:s Djur med Julia, pris-
utdelning i tävlingen Bästa 
berättelsen, författarbesök av 
Mårten Melin och högläsning 
av lokala ungdomars själv- 
biografiska texter. Barnen kan 
även prova diktstolen där man 
bjuds på korta berättelser och 
dikter. Självklart blir det också 
kalas för alla barn som varit 
med i Sommarboken. 
Mer om festivalen: www.kris-
tianstad.se/bokfestivalen

FAKTA
• I Kristianstads kommun finns 

det 43 vallokaler på valda-
gen och 11 röstningslokaler 
från 24 augusti.

• Kristianstads kommun har 
skickat ut en folder med 
information om lokaler och 
öppettider. Information  
finns också på www.kristian-
stad.se/val

• Röstkortet skickas ut av 
Valmyndigheten till alla 
röstberättigade. Det måste 
tas med vid förtidsröstning. 
På valdagen räcker det med 
id-kort i den vallokal som 
står på röstkortet. Läs mer 
på www.kristianstad.se/
rostkort
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