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Den sociala biten är viktig för mig och jag behöver variation, det är därför jobbet som samordnare  
på lokalvårdsenheten passar mig så bra, säger Katarzyna Krzeminska-Czapla.

Karl-Erik Svensson, Johan Lindström, Christian Björnsson, Mårten Svensson och Anders Magnusson är kärnan i vallgruppen som arbetar 
med att skydda Kristianstad mot översvämning.

INFORMATION FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Ljus leder i mörkret

KRISTIANSTAD.SE

Vi kan aldrig helt förhindra kri-
ser eller katastrofer. Däremot 
kan vi förbereda oss för det 

värsta. I kommunen arbetar vi 
hela tiden med riskanalyser på 
olika nivåer. Genomarbetade 
planer och god beredskap mins-
kar risker och konsekvenser.

När coronaviruset började 
spridas fanns en pandemiplan 
att utgå ifrån. När klimatet för-

ändras bygger vi vallar mot 
framtida extrema vattennivåer. 

Just nu rustar vi också mot 
elkris och hotande strömav-
brott. I första hand genom att 
spara el, men också med planer 
för strömlösa dagar. Åtgärder 
ska inte göras på känn utan där 

analyser visar att de ger mest 
effekt. Med gott samvete sätter 
vi nu upp energisnål julbelys-
ning i centrum. För ljus behövs 
i mörka tider.

Anders Johansson 
kommundirektör

Arkivens mysterier
 Lördag 12/11 firas Arkivens 

Dag på Regionmuseet med  
temat myter och mysterier 
med både roliga och skräm-
mande aktiviteter. Läs mer på 
www.kristianstad.se/arkivens-
dag2022.

Luciakonserter
 Möt Lucia i Kulturkvarteret! 

Kristianstads Musikklasser 
ordnar tre luciakonserter den 
6/12, kl. 18.30 och 7/12 kl. 
17.30 och 19.30. På luciadagen 
kl. 18 håller Christian 4:s gym-
nasium sin konsert.

Öppet hus på gymnasiet
 Kristianstads kommunala 

gymnasieskolor välkomnar bli- 
vande gymnasieelever och an-
dra intresserade till Öppet hus 
lördagen den 12 november 
mellan kl. 10 och 14. www.kris-
tianstad.se/oppethus.

Samordnaren Katarzyna  
älskar när det går undan

KATARZYNA  
KRZEMINSKA-CZAPLA
Ålder: 32 år

Bor: I Everöd

Yrke: Samordnare för lokalvår-
den i Kristianstads kommun

Fritid: Springer i skogen och 
åker motorcykel ihop med sin 
man Bartosz 

Resplaner: Drömturen är att 
åka motorcykel upp till Troll-
tunga i Norge 

Smultronställe: Varberg dit 
hela familjen åker en gång om 
året: ”Det var där vi förlovade 
oss, så platsen betyder mycket 
för oss.”

Profilen  
i kommunen

Katarzyna Krzeminska-Czapla arbetare som samordnare för lokalvården i Kristianstads 
kommun. För tio år sedan flyttade hon från Polen men nu är Sverige hemma. På fritiden 
springer hon gärna i skogen i Everöd eller tar en tur med sin motorcykel.

– Jag tycker Sverige är ett jätte-
bra land. Här kan mina barn 
utvecklas och jag och min man 
har bra jobb. Det känns tryggt, 
säger Katarina som hon kallas 
av kollegorna, när vi ses i recep- 
tionen i Rådhus Skåne som är 
en av många lokaler hon ansva-
rar för. 

Katarzyna Krzeminska-Czap-
la är född och uppvuxen i byn 
Jelna i södra Polen cirka sex mil 
från den ukrainska gränsen. 
Här utbildade hon sig till eko-
nom på universitet men jobbet 
som revisor blev inte som hon 
tänkt sig. 

– Jag är intresserad av mate-
matik, men det passade inte 
mig att sitta på ett kontor åtta 
timmar om dagen och hålla på 
med kvitton och fakturor. Den 
sociala biten är viktig för mig 
och jag behöver variation, det 
är därför jobbet som samord-
nare passar mig så bra. 

Koll på läget
Det finns fyra städområden 
inom Kristianstads kommun 
och Katarzyna Krzeminska- 
Czapla är samordnare för ”Om-
råde 2” där det jobbar cirka 35 
lokalvårdare. Hon beskriver 
tänkbara uppgifter som kan 
dyka upp en vanlig arbetsdag.

– Det kan vara städmaterial 
som måste beställas, vikarier 
som behöver plockas in, en 
kund kanske vill ha extra städ-
ning och det kan gälla nycklar 
eller larm. Jag känner till alla 
objekt väldigt väl och vet vilka 
behoven är.

Fast en grej med jobbet gillar 
hon inte.

– Jag måste gå upp klockan 
halv fem varje morgon efter-
som jag börjar kvart i sex. Jag 
är en kvällsmänniska och tyck-
er om att sova länge på morgo-
nen, så den där rytmen kom-
mer jag nog aldrig in i. 

Pirogmys på fredagar
När Katarzyna Krzeminska- 
Czapla var gravid 2015 åkte 
hon och hennes man Bartosz 
runt i trakterna och letade ef-
ter ett hus som kunde passa 
den växande familjen. Och fann 
det i Everöd.

– Direkt när vi kom till vis-
ningen förstod vi att det var 
vårt hus. Det ligger precis vid 
skogen och vi gillar att bo nära 
naturen. 

Trots att Sverige numera 
känns som hemma är det 
mycket med Polen hon saknar. 
Familjen så klart – mamma och 
pappa och de fyra småsysko-
nen – men också maten.

– Jag saknar svampen, de 
kryddiga korvarna och piro-

gerna med olika slags fyllning-
ar. Jag brukar göra ost- och po-
tatispiroger varje fredagskväll 
och våra barn, Alexandra och 
Oskar, älskar det. 

Katarzyna Krzeminska-Czap-
la har alltid hållit på mycket 
med sport och särskilt löpning. 
Så minst tre gånger i veckan 
drar hon på sig löpardojorna 
och sticker ut och springer i 
skogen runt husknuten. 

Och känns inte det fort nog 
har hon en motorcykel, en 
Honda NC750X, redo i garaget.

– Det var min pappa som 
”smittade mig” med sitt mc-in-
tresset. Jag känner mig så fri på 
motorcykeln. Det är en under-
bar känsla! 

– Många tusen hem och vik-
tiga samhällsfunktioner är ho-
tade om vattnet inte stoppas i 
Hammarslund. Nu arbetar vi 
med tillståndsprocessen för att 
bygga en ny och förstärkt vall 
innanför de gamla Hammars- 
lundsvallarna. Den blir drygt 
fyra meter hög och ska kunna 
höjas ännu mer i nästa år- 
hundrade, säger projektchefen 
Anders Magnusson.

Redan nu pågår schaktning-
en till den nya pumpstationen 
vid Pynten, som ska stå klar 
innan vallbygget påbörjas hös-
ten 2025.

– Pumpstationen får för-
dubblad kapacitet mot dagens. 
Den blir fem våningar hög, men 
bara två av dem kommer att 
synas över mark för förbipas-
serande. En stor del av grund-
läggningen kommer att behöva 
göras under vatten, med  
hjälp av dykare, berättar  
projektledaren Mårten Svens-
son från kommunens tekniska 
förvaltning.

Nu växer vallarna ytterligare 
runt staden som klassas som 
en damm.

Risken för översvämning har 
alltid varit ett hot för Kristian-
stad. I ett förändrat klimat vän-
tas värre regnväder och högre 
havsnivåer. Nya vallar och 
pumpstationer behöver byggas 
för att våra barnbarnsbarn ska 
kunna skyddas.

När Kristianstad grundades 
som fästningsstad 1614 var 
platsen idealisk, med skyddan-
de vattendrag och träskmarker. 
Men när staden växte vidare 
ställdes andra krav. Nosabyvi-
ken i nordöstra Hammarsjön 
tömdes under 1860-talet för 
att ge mark åt jordbruket. Se-
dan dess pumpas vatten dyg-
net runt och vallen mot Ham-
marsjön har byggts ut i 
omgångar. Nu förbereds nästa 
vallbygge.

Vallarna växer
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Plan- och bygglagen kräver 
att nya hus som byggs i dag  
bevisligen ska stå på säker 
mark även om hundra år. De 
närmaste årens vallbyggen är 
därför en förutsättning för  
utbyggnad av Kristianstad. 

På västra sidan av Helge å 
pågår förberedelser för ännu 
en invallning. De gamla Heden-
torpsvallarna ska ersättas av 
en ny vall som förlängs ända 
bort till Åsumtorp. Det bygget 
planeras pågå mellan 2026 och 
2031. Uppdragsledaren Chris-
tian Björnsson och geotekni-
kern Johan Lindström är i full 
färd med att samla markprover 
från Vilan och Hedentorp.

– Det här är ett område med 
svåra grundförhållanden och 
gamla industriföroreningar så 
vi måste gå grundligt till väga. 
Vi tar också ett helhetsgrepp 
med omläggning av vägar och 
ledningar i samband med vall-
projektet, så det krävs mycket 
förarbete inför bygget, säger 
Christian Björnsson.

Det omfattande vallsystemet 
gör att hela Kristianstad nume-
ra klassas som en invallnings-
damm. Kraven på de skyddsval-
lar som stänger ute vattnet från 
staden är desamma som för en 
kraftverksdamm.

Karl-Erik Svensson, som är 
kommunens dammtekniskt sak- 
kunnige, tycker att invånarna  
i dammen kan sova lugnt om 
nätterna.

– Vi har beredskap för de 
vattennivåer som kan uppstå i 
närtid och har en bra plan för 
hur Kristianstad ska skyddas 
mot framtida extremnivåer.

VALLAR OCH  
VATTENSTÅND
Följ utbyggnaden av skydds-
vallarna på www.kristian-
stad.se/vallprojekt

Följ aktuellt vattenstånd och 
tiodygnsprognoser för Helge å  
på www.kristianstad.se/
vattenstand

Mycket kul inför jul

 Nu kan vi börja längta!  Om 
bara ett par veckor börjar ak-
tiviteterna inför julen i Kristi-
anstad. Söndagen 27/11 är det 
julskyltning i Kristianstad och 
rdan dagen innan uppvärmnig 
med julmarknad på Karstad 
gård. Lördagen därpå sjunger 

kören Trekvart in julen på na-
turum, där det också erbjuds 
naturligt julpyssel och spin-
deljakt i granen före jul. Den 
4/12 hålls julsöndag i Åhus, 
julmarknad hos Nosaby scout-
kår och traditionell fattig- 
manskonsert i Heliga Trefal-
dighet. Lördagen den 10/12 
blir det festligt tomterace på 
Kristianstads gator.

Skifte efter valet

 På tisdag får Kristianstads 
kommun en ny politisk led-
ning. Då samlas för första gång-
en de fullmäktigeledamöter 
som fick förtroendet av väljar-
na vid valet i september. 

De 65 platserna i kommun-
fullmäktige fördelas de kom-
mande fyra åren mellan Social-
demokraterna (17), Sverige- 
demokraterna (16) Modera- 
terna (14), Liberalerna (8), 
Vänsterpartiet (4) Kristdemo-
kraterna (3) och Centern (3). 

Moderaterna, Sverigedemo-
kraterna och Kristdemokra- 

terna har efter förhandlingar 
kommit överens om att bilda 
majoritetsstyre och har förde-
lat uppdrag som ordförande 
och 1:e vice ordförande i 
nämnder och styrelser mellan 
sina partier. De får tillsammans 
en rösts övervikt i fullmäktige.

Nästa vecka väljer fullmäkti-
ge den nya kommunstyrelsen 
som tillträder direkt. Övriga 
nämnder väljs i december och 
börjar verka i sin nya konstel-
lation från årsskiftet.

Fullmäktigemötet direkt-
sänds från kl.13 den 15/11 på 
www.kristianstad.se/webbtv 
och kan även ses i efterhand.

Fullmäktigesalen väntar på nya ledamöter.

Nu börjar juluppladdningen för stora och små.

Kommun  
och politik

Bygga, bo  
och miljö


