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Det jag gillar med att vara brandman är att kunna hjälpa människor i utsatta situationer. Det krävs både mental 
och fysisk styrka av oss och vi måste hela tiden träna på det säger John Ferm.

För Nelly Rilheim och Isa Jönsson är det bråda dagar på Österänggymnasiet när många plåtar med lussebullar 
ska in i ugnen.
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Varma julhälsningar

KRISTIANSTAD.SE

Nu räknar vi dagarna till jul.
Jag hoppas att ni liksom jag 

njuter av att se alla fina granar 

som lyser energisnålt runt om 
i kommunen. Det är också kul 
att se att banorna för shuffle-
curl på Stora Torg används fli-
tigt. Jag hoppas att banorna i 
basorterna också kan locka  
till turneringar i jul. Det bjuds 
även på många andra roliga  
jullovsaktiviteter.

Efter helgerna fortsätter fes-
ten i Sveriges mesta och bästa 
handbollsstad, när fyra VM-lag 
kommer till arenan.

Med det nya året kommer 
också nya utmaningar för alla 
nyvalda politiker i kommunens 
nämnder och styrelser. Här på 
Uppslaget får du varje månad 

veta mer om vad som händer  
i Kristianstads kommun. Du 
hittar också mycket läsvärt på 
www.kristianstad.se.

God jul och Gott nytt år till 
alla i vår kommun!

Anders Johansson 
kommundirektör

Kul på lovet
 Legobygge, basket eller poe-

si? Det finns aktiviteter på jul-
lovet både för den som vill 
pyssla och den som vill idrotta. 
Runt om i kommunen ordnas 
en massa där det inte kostar 
någonting att delta. Se utbudet 
på www.kristianstad.se/lov

Var försiktig  
med fyrverkeri

 Fyrverkerier är bara tillåtna 
i Kristianstads kommun mellan 
kl. 18 och 02 på nyårsnatten. 
Även då krävs nykterhet och 
försiktighet. Mer om fyrverke-
riregler på www.kristianstad.
se/fyrverkeri

Ny skyltning  
för cyklister

 För första gången i kommu-
nen har det skapats en enkel-
riktad väg för bilar, där cyklar 
är undantag. Ny skyltning un-
derlättar för cyklister och först 
ut är Färlöv. www.kristianstad.
se/cykelskyltning

Brandmannen John lever 
sin barndomsdröm

JOHN FERM

Ålder: 26 år

Yrke: Brandman

Fritid: Umgås med familj och 
vänner. Hockey – främst hem-
malaget KIK. Har själv spelat 
hockey. 

Smultronställe: Havet och 
främst vid Åhus. 

Profilen  
i kommunen

John Ferm lever sin barndomsdröm som brandman. Han gillar att hjälpa och trivs med 
sammanhållningen inom räddningstjänsten.

Så länge han kan minnas har 
John Ferm varit intresserad av 
yrket som brandman.

– Jag vet inte exakt vad det 
var som fascinerade mig, men 
mina föräldrar upptäckte mitt 
intresse i tidig ålder när jag 
googlade och tittade på film-
klipp från brandstationer, be-
rättar han.

Han skrattar till:
– Jag kommer ihåg det själv, 

att jag kunde sitta i timmar och 
titta på Youtube.

John Ferm är 26 år och född 
och uppvuxen i Åhus med 
mamma, pappa och syster. Nu-
mera bor han i Kristianstad 
med sin sambo och arbetar  
sedan tre år på kommunens 
räddningstjänst.

– Min familj har alltid stöttat 
mitt val av yrke. De kanske är 
oroliga ibland, men det är inget 
de direkt talar om eftersom de 
vet hur mycket detta betyder 
för mig, säger han.

 
Inget får krångla
På brandstationen i Kristian-
stad finns 75 heltidsanställda 
brandmän, medan stationerna 
i Åhus, Arkelstorp, Tollarp och 
Degeberga har deltidsbrand-
män. Bara en liten del av  
arbetstiden ägnas åt utryck-

ningar, men då måste allt fung-
era felfritt. Därför ingår mycket 
underhåll, kontroll och repara-
tioner av utrustning i arbets-
uppgifterna, liksom övningar.

 –  Vi har bara 90 sekunder 
på oss från att larmet går tills 
vi ska vara i väg. Därför place-
rar vi stövlar och ställ ihop  
redan från början i skåpet så  
vi slipper krångla med det, sä-
ger han.

 För att bli brandman krävs 
den eftergymnasiala utbild-
ningen Skydd mot olyckor på 
två år som leder till examen  
i säkerhets- och räddningsar-
bete. Studierna varvas med  
lärande i arbete (LIA) på ar-
betsplatser inom kommunal 
räddningstjänst

 – Är du duktig och fungerar 
bra med laget så har du chans 
till fortsättning där efter exa-
men om det finns en ledig 
tjänst.

 
Lagkänslan är stark
För att passa i yrket bör man 
enligt John var ganska social 
och mån om andra människor. 
Helt enkelt en snäll och om-
tänksam person. Men också 
stark.

 – Det jag gillar med att vara 
brandman är att kunna hjälpa 
människor i utsatta situatio-
ner. Det krävs både mental  
och fysisk styrka av oss och vi 

måste hela tiden träna på det, 
säger han.

 Det förekommer många 
tunga moment i en räddnings-
situation. John Ferm gillar trä-
ning och gör fyra-fem pass  
i veckan på brandstationens 
gym.

 Den mentala påfrestningen 
kan också bli extrem i svåra  
situationer.

– Vi är kopplade till en dia-
kon i Svenska kyrkan om vi 
känner att vi behöver den hjäl-
pen. Annars pratar vi väldigt 
mycket med varandra. Vi går 
alltid igenom allas upplevelser 
efter ett larm. Det är otroligt 
viktigt att vi pratar om det vi 
precis har upplevt, säger John 
Ferm allvarsamt. Men så skiner 
han upp:

– Det är det som är så fantas-
tiskt, att vi har en enorm sam-
manhållning och lagkänsla. 
Tillsammans är vi starka. En-
sam är aldrig stark i det här 
yrket.

konditori. Undervisningen sker 
på Österänggymnasiet i stora 
lokaler med bra utrustning.

 Två av lärarna, Johan Darin 
och Kajsa Handberg, känner 
stolthet över skolan men fram-
för allt över programmet och 
eleverna.

– De gör alla ett fantastiskt 
arbete i skolan. Kämpar, utma-
nar sig själva och utvecklas. 
Underbart att se, säger Johan 
Darin.

 Kajsa Handberg flikar in att 
det är mycket ambitiösa elever 
som går på skolan.

De båda lärarna har många 
års egen erfarenhet av den 
kommersiella bageri- och kon-
ditoribranschen men älskar att 
numera lära upp nya stjärn-
skott i skolans värld.

YH-utbildning
För den som vill utveckla sina 
grundläggande kunskaper 
inom bageri- och konditori er-
bjuder Kristianstads kommun 
även en ettårig yrkeshögskole-
utbildning. Där fördjupar elev-
erna sig inom matbröd, söta 

Sedan november har Nelly Ril-
heim och Isa Jönsson tillsam-
mans med sina klasskamrater 
på Österänggymnasiet tränat 
på julbaket. Många plåtar 
med godsaker har skjutsats in 
i ugnen.

För många av oss har julbaket 
precis börjat ta fart hemma  
och varje år är det alltid lite 
speciellt med de första lusse-
bullarna som ska in i ugnen. På 
Österänggymnasiet har saffran 
varit den primära kryddan och 
doften i lokalerna de senaste 
två månaderna. Eleverna Nelly 
Rilheim och Isa Jönsson gillar 
att komma in lektionssalen och 
sätta i gång med den väldoftan-
de sötebrödsdegen.

Restaurang och livsmedel
Kristianstads kommun driver 
ett treårigt restaurang- och 
livsmedelsprogram på gymna-
sienivå med inriktningarna Kök 
och servering och Bageri och 

En doft av jul
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degar och klassiska och inter-
nationella bakverk.

– Det är en stor fördel att 
eleverna på YH och på restau-
rang- och livsmedelsprogram-
met delar lokaler så de kan lära 
sig av varandra, men även dela 
utrustning och material, säger 
Johan Darin.

Gott renommé i branschen
Tävlingar för bagare och kondi-
torer arrangeras runtom i lan-
det, bland annat Skol-SM och 
SM i Unga Bagare för de elever 
som är intresserade av det. 
Många gånger har elever från 
Österänggymnasiet stått på 
prispallen.

– Vi hoppas att eleverna 
framöver också vill vara med 
att tävla, det är ett roligt och 
lärorikt inslag i studierna, sä-
ger Johan Darin.

Nelly Rilheim och Isa Jöns-
son går sitt andra år och har 
valt bageri- och konditoriin-
riktningen. Båda har sedan 
barnsben varit delaktiga hem-
ma i köket, och just intresset 
för bakning har alltid funnits.

– Jag bakade mycket med 
mormor när jag var liten, be-
rättar Nelly Rilheim.

Praktik ingår
I deras utbildning ingår praktik 
(APL), olika antal veckor bero-
ende på årskurs. Första året får 
eleverna praktisera i Kristian-
stad och andra året i Skåne. I 
trean har de möjlighet att för-
lägga sin praktik i övriga Sveri-
ge eller utomlands. Lärarna 
Johan och Kajsa berättar att de 
just nu har en elev i USA. Pro-
grammet har också ett EU-pro-
jekt som gör det möjligt för 
elever att ha praktik i Spanien 
nästa år.

Just nu är de äldre eleverna 
ute på praktik, men tvåorna 
jobbar i skolbageriet för att fyl-
la julbord och gottebord. Klas-
sen på Österänggymnasiet har 
tränat på att baka vörtbröd, 
klenäter, pepparkakor och lus-
sebullar. Bakverken säljs i sko-
lans butik på eftermiddagarna. 
Nelly och Isa berättar att de- 
ras favoriter på gottebordet är 
saffransmuffins och knäck.

ANTAGNING
Intresserad av utbildningen? 
Restaurang- och livsmedels- 
programmets antagning är  
öppen 15 jan–15 feb.  
Omvalsperiod 25 april–15 maj.  
Yrkeshögskolan (YH) har  
antagning 1 feb–15 april.

www.kristianstad.se/livsmed-
elsprogram

www.kristianstad.se/bagare

Löften om trygghet

 Medborgarlöften från kom-
mun och polis är en av flera 
delar i arbetet för minskad 
brottslighet och ökad trygghet 
i kommunen.

Camilla Palm, kommunalråd, 
och Anders Olofsson, chef för 
lokalpolisområde Kristianstad 
har undertecknat nya löften för 
nästa år. De handlar bland an-
nat om att fortsätta med före-
byggande trygghetsvandringar, 
motarbeta nedskräpning och 
skadegörelse, göra gemensam-
ma tillsynsbesök, dra nytta av 
tips och underrättelser för att 

göra trafikkontroller och inte 
minst att förebygga tobaks-, 
alkohol- och droganvändning 
bland unga.

Vid möte med det lokala 
brottsförebyggande rådet, BRÅ,  
redovisades många positiva  
resultat från årets samverkan, 
men också en del tuffa utma-
ningar.

– Vi jobbar med ett pussel 
där nya bitar hela tiden behö-
ver läggas, men det viktiga är 
att vi gör det tillsammans och 
att vi ser att trygghetsarbetet 
är allas ansvar, säger kommun-
polisen Martin Thornell.

www.kristianstad.se/med-
borgarloften

VM-fest i stan

 Den 11 januari drar hand-
bolls-VM igång. I Kristianstad 
Arena spelar Island, Portugal, 
Sydkorea och Ungern sina 
gruppspelsmatcher den 12:e, 
14:e och 16:e januari. Det  
blir två matcher varje kväll  
och entrébiljetten gäller båda 
matcherna.

Just nu pågår ett intensivt  
arbete för att få allt klart.

– Det är bråda dagar, både i 
arenan och på andra håll i kom-
munen. Vi vill att hela stan ska 
känna av VM-festen, säger An-
ders Olsson, evenemangsansva-
rig i kommunen och ansvarig för 
den lokala VM-organisationen.

Lagen bor på hotell centralt i 
Kristianstad och VM-delegater-
na bor i Åhus. Det kommer ock-
så att vara tusentals utländska 
gäster och supportrar på plats.

– Vi vet att drygt 1200 isländ-
ska supportrar har köpt biljet-
ter till alla matchdagarna. Sen 
kommer 500 personer från 
Ungern och 350 från Portugal. 
Från Sydkorea kommer enstaka 
tappra supportrar. Dessutom 
finns ett hundratal medierepre-
sentanter på plats och nu börjar 
också biljettförsäljningen till 
kristianstadsborna ta fart. Vi 
hoppas kunna bjuda på en rik-
tigt härlig handbollsfest, säger 
Anders Olsson.

Köp din biljett på https://
kristianstadarena.ebiljett.nu

Polisens Anders Olofsson och kommunens Camilla Palm lovar att 
fortsätta samarbeta för ökad trygghet i Kristianstads kommun.


