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Arbetsuppgifterna har blivit bredare och mer komplexa i och med teknikutvecklkingen tycker Anna Moberg.

Josefina Trotz och Peter Tillawi menar att det är viktigt att man för in glädjen i ekonomin. Att det finns en lycka i att ha kontroll och slippa vara orolig.

INFORMATION FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

”Varje kilowattimme räknas”

KRISTIANSTAD.SE

Nu börjar hösten verkligen 
göra sig påmind utanför mitt 
fönster i rådhuset. Med hösten 
och kylan kommer också bist- 

rare budskap om att vi måste 
minska elanvändningen i vår 
vardag. Varje kilowattimme 
räknas.

I Kristianstads kommun har 
vi under lång tid arbetat med 
strategiska energibesparings-
åtgärder men trots det står vi 
nu inför en mycket stor energi-
utmaning. Vi behöver alla bidra 

till att minska vår elanvänd-
ning, och valen vi gör idag kan 
påverka hur situationen ser ut 
imorgon. Varje liten förändring 
gör stor skillnad i det stora hela, 
om vi hjälps åt. Det spelar lika 
stor roll vad du gör hemma som 
vad du bidrar med på jobbet. 

Alla medarbetare i kommu-
nen uppmanas till exempel att 

släcka efter sig, stänga av dato-
rer och skärmar när de inte 
används och inte ha dörrar och 
fönster öppna i onödan. Enkla 
men effektiva rekommenda- 
tioner. Hur kan du spara el i  
din vardag?

Anders Johansson 
kommundirektör

Öppet hus på Musikskolan
 Den 1 november har Musik-

skolan öppet hus. Passa på och 
lär dig mer om olika instru-
ment och prova på både rytmik, 
musikal och körsång. 
www.kristianstad.se/musik-
skolan

Njut av naturen
 Hitta ditt friluftsäventyr i 

kommunen genom naturkar-
tan. Naturkartan innehåller  
naturreservat och friluftsområ-
den och du kan enkelt planera 
ditt besök. 
www.kristianstad.se/natur- 
kartan

Nya hundrastgårdar
 Hundrastgården i Arkelstorp 

står nu klar att användas och 
snart öppnar även en i Vä/Öll-
sjö. Det innebär att vi inom kort 
har totalt nio hundrastgårdar 
runt om i kommunen. 
www.kristianstad.se/hundrast-
gardar 

Anna har koll på både  
karta och kompass

ANNA MOBERG

Ålder: 47 år

Bor: I Knislinge 

Yrke: Kart- och mätningsingen-
jör på Kristianstads kommun 

Fritid: Engagerad i oriente-
ringsklubben FK Göingarna

Resplaner: Jag skulle vilja 
tågluffa genom Europa eller 
åka Inlandsbanan.

Smultronställe: Konstparken 
Wanås och Strandskogen i 
Åhus. 

Profilen  
i kommunen

Mätningsingenjören Anna Moberg omger sig av kartor både på jobbet och fritiden.  
På arbetsplatsen på lantmäteriavdelningen analyserar hon gamla analoga och skapar 
nya digitala kartor. På sin lediga tid är det orienteringskartor som gäller.

– Jag tycker att jag har världens 
bästa jobb. Ena dagen är jag vid 
havet, andra i skogen. Jag är 
lika ofta på kontoret som ute i 
fält. I mitt arbete blir det väl-
digt tydligt vilken variation av 
naturupplevelser Kristianstad 
kommun erbjuder, säger Anna 
Moberg och fortsätter:

– Jag hamnar också på plat-
ser som jag aldrig kommit till 
annars och träffar människor, 
särskilt från den äldre genera-
tionen, som vill berätta om 
platsens historia. Det blir 
många fina möten. 

Fann sin grej på ett vägbygge
Anna Moberg är född i Borås 
och bodde där tills hon som 
23-åring tog sitt pick och pack 
och flyttade till Kristianstad för 
att studera till kart- och mät-
ningsingenjör på högskolan. 

– Efter gymnasiet jobbade 
jag som mätningsbiträde på  
ett vägbygge mellan Varberg 
och Borås. Det var något som 
fångade mig där. Jag tror det 
var kombinationen mellan  
matematik och teknik, samti-
digt som det var ett fritt jobb 
där det hela tiden hände saker.  

Så jag kände mig trygg i mitt val. 
2002 blev hon anställd på 

Kristianstads kommun där hon 
nu alltså varit i precis 20 år.

– Det har hänt mycket på 
teknikområdet under dessa  
20 år. Bland annat användning 
av GNSS-teknik (mätning med 
hjälp av satelliter, i vardagligt 
tal GPS). Mina arbetsuppgifter 
har blivit bredare och mer 
komplexa och som medarbeta-
re är vi mer delaktiga i plane-
ring och verksamhetsutveck-
ling än tidigare.

En sport för alla
Anna Moberg och hennes  
familj bor i Knislinge i ett gam-
mal tegelhus från 1913. Det var 
mycket för husets skull de flyt-
tade dit, men också för att ha 
skogen runt hörnet då de gillar 
att vara ute i naturen. Det var  
i skogarna de kom i kontakt 
med orienteringsklubben FK 
Göingarna. 

– Jag och min man började 
som vuxna nybörjare när vår 
äldsta dotter började orientera. 
Som det ofta blir, har barnen nu 
slutat, men vi har blivit kvar. 
Numera är det mest mannen 
som springer och jag hjälper 
till med kommunikationen i 
klubben. 

– Det som är så bra med 
orientering är att alla kan tävla 
samtidigt på sin nivå. En äldre 
duktig orienterare väljer kan-
ske en kort bana med svår 
orientering och en som är duk-
tig på att springa kan välja en 
lång bana med lättare oriente-
ring.

Anna Moberg beskriver sig 
själv som en kartnörd som all-
tid fascinerats av kartor och 
hon går särskilt igång på att 
leta upp gamla gränsmarke-
ringar mellan fastigheter. 

– Då känner jag mig som  
en detektiv där gamla kartor  
ska matchas med verkligheten. 
Det blir som en spännande 
skattjakt!

sin dotter när de fasta kostna-
derna var betalda, berättar Jo-
sefina Trotz.

Fast de tror båda att det bara 
är en tidsfråga innan fler som 
tidigare haft kontroll på sin 
ekonomi börjar höra av sig. 

– De flesta försöker nog reda 
ut det på egen hand först. Ge-
nom att prata med sin bank, 
kolla sitt elavtal och se vad man 
kan skära ner på, säger Peter 
Tillawi. 

Fast i skuldfällan 
Många som kommer till dem 
har problem att betala av sina 
skulder. 

– Då brukar vi kontakta kre-
ditgivaren och föreslå en avbe-
talningsplan. Allt som visar att 
den skuldsatte vill ta kontroll 
över sin situation och sin eko-
nomi är positivt. Det brukar 
kreditgivaren uppskatta, säger 
Josefina Trotz.

Men om man inte har möjlig-
het att betala alla sina skul- 
der är det viktigt att veta vilka 
skulder som bör betalas omgå-

Josefina Trotz och Peter Tillawi 
är två av Kristianstads kom-
muns budget- och skuldrådgi-
vare. Deras uppmaning till de 
som känner sig ekonomiskt 
stressade i dessa tuffa tider 
är: ”Vänta inte för länge. Kom 
till oss i tid. Då ökar chansen 
betydligt att reda upp situa- 
tionen.” 

Det är många just nu som upp-
lever att de ekonomiska tum-
skruvarna dras åt allt hårdare. 
Högre boräntor, en inflation 
som inneburit att matpriserna 
skenat och i vissa fall chockar-
tade elpriser. Trots det har Jo-
sefina Trotz och Peter Tillawi 
ännu inte märkt någon an-
stormning av personer som 
söker hjälp. 

– Det vi märker är att de som 
haft det jobbigt förut, får det 
ännu tuffare nu. Igår hade jag 
en kvinna hos mig som hade 
tusen kronor kvar till sig och 

De hjälper personer som 
hamnat i ekonomisk knipa
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ende och vilka som kan vänta. 
Där kan en budget- och skuld-
rådgivare som Josefina Trotz 
och Peter Tillawi vara med och 
hjälpa till att prioritera.

De kan även hjälpa till under 
en skuldsaneringsprocess som 
måste godkännas av Kronofog-
den. 

– En sådan får man bara om 
den ekonomiska situationen 
inte ser ut att förbättras under 
överskådlig framtid. Därför ges 
det sällan till ungdomar och 
man får det förmodligen bara 
en gång i livet, säger Peter 
Tillawi. 

Prata ekonomi vid köksbordet
Att diskutera och planera sin 
ekonomi associeras ofta till nå-
got som är glädjelöst och 
ospännande, men så bör det 
inte vara tycker de.

– Det är viktigt att man för in 
glädjen i ekonomin. Att det 
finns en lycka i att ha kontroll 
över sin ekonomi och att slippa 
vara orolig. Därför rekommen-
derar vi alla, oavsett situation, 

att prata mer om pengar i sin 
relation eller familj, säger Jose-
fina Trotz.

– Jag håller med. För även 
om man har det riktigt tufft, är 
det viktigt att man har dröm-
mar och något att se fram emot. 
Om det så bara är att köpa en 
pizza till helgen, säger Peter 
Tillawi.

Tre tips från budget- 
och skuldrådgivarna 
Hem: hyra, el och mat
Så bör du prioritera dina  
räkningar. Att ha tak över  
huvudet och värme är alltid  
prio ett.

Sammanställ dina utgifter
Många banker har en tjänst 
som sammanställer dina  
utgifter. Swedbank har t ex 
Utgiftskollen.

Agera!
Kontakta oss hellre för  
tidigt än för sent. Inte först  
när elen ska stängas av om  
några dagar.

Havets varelser visar  
upp sig på naturum

 Gigantiska tångmärlor, 
sandräkor, spiggar och andra 
”storkryp”. Under kommande 
vecka förvandlas naturums 
hörsal till en spännande un-
dervattensvärld. Fylld med 
fantastiska djur skapade av 
elever i Nosabyskolans bild- 
och formklasser.

I början på terminen var 
eleverna i Nosabyskolans bild- 
och formklasser vid Snickarha-
ken tillsammans med naturum 
Vattenrikets pedagoger Erik 
Kohlström och Sam Peterson. 

Tillsammans undersökte de 
livet under ytan med håvar, 
vannor och vadarstövlar. 

De pratade också om hur lju-
set påverkar blåstångens fär-
ger och skissat räkor, spiggar 
och musslor. 

Sedan har eleverna jobbat 
vidare på skolan och skapat en 
hel utställning om livet i havet. 

Utställningen visas på natu-
rum Vattenriket, tisdag–sön-
dag 1–6 november, drop in  
kl 11–16 i naturums hörsal.

Uppleva  
och göra

Höstlov 31 oktober -  
6 november

 Snart är det höstlov och alla 
barn mellan 6 och 18 år är väl-
komna att vara med i aktivite-
ter runt om i kommunen. Bas-
ket, fotboll, teater, författar- 
möte, programmering, fiske, 
ridning och mycket mer står 
på schemat! 

– Vi hoppas att aktiviteterna 
ska kännas inspirerande för 
både barn och unga, bidra till 
förbättrad integration och ska-
pa kontaktytor mellan män- 

niskor med olika bakgrund. 
Och det bästa av allt: alla akti-
viteter är helt gratis att delta i 
säger Sarah Granholm, lovsam-
ordnare.

Aktiviteterna finns samlade  
på www.kristianstad.se/lov 

Du kan också hitta alla akti- 
viteterna på Lov i Kristian- 
stads sidor på Facebook och 
Instagram. 

Aktiviteterna i Lov i Kristi-
anstad arrangeras av kommu-
nen i samarbete med fören-
ingslivet.


