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INFORMATION FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Adam Laurin, ny stadsarkitekt i Kristianstad kommun, vill se staden utvecklas i samklang med sina  
historiska värden.

I samband med tranornas ankomst är Pulken välbesökt av både vuxna och av barn.

INFORMATION FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Vi bjuder in till våren

KRISTIANSTAD.SE

I början av året kom tusentals 
besökare från när och fjärran 
till Kristianstad för att titta på 

VM-handboll. Nu är det tran-
dansen som lockar resenärer 
hit. I påsk väntas långväga gäs-
ter till internationell fälttävlan 
på Åsumfältet. 

Från kommunens sida job-
bar vi för att locka och stötta 
evenemang och upplevelser 
som i sin tur lockar övernattan-
de besökare. Ett viktigt skäl är 

att besöksnäringen skapar  
arbetstillfällen, inte minst för 
unga. Ett annat är att besök- 
arna får en chans att upptäcka 
våra fina omgivningar, sprider 
goda ord om Kristianstad vida-
re och kanske till och med  
inspireras att själva flytta hit.

Just nu försöker vi få fler 
svenskar att få upp ögonen för 

Kristianstad som besöksmål 
med marknadsföringskampan-
jen ”Våren kommer först till 
Skåne” och tips om vad som 
finns att göra här. Hjälp gärna 
till att sprida budskapet!

Anders Johansson 
kommundirektör

Plocka skräp
 Föreningar, skolor, företag 

och privatpersoner är välkom-
na att anmäla sig till skräp- 
plockardagar genom Håll Sve-
rige Rent. Skräpplockning på-
går från mars till och med maj. 
www.kristianstad.se/skrapp-
lockardagarna

Framtidens Åhus
 Hur vill du att Åhus ska ut-

vecklas? Välkommen att ge din 
syn på planerna vid samråds-
mötet om översiktsplanen den 
20 mars från kl. 17 i Åhus för-
samlingshem. 
www.kristianstad.se/ahus

Prisa miljövänner
 Vet du någon som är värd att 

få kommunens miljöpris på  
10 000 kronor i år? Det går att 
nominera organisationer, före-
tag eller privatpersoner som 
miljöpristagare fram till den  
25 mars. www.kristianstad.se/
nomineramiljopris

Stadsarkitekten Adam
vill vårda och utveckla

ADAM LAURIN

Yrke: Stadsarkitekt.

Utbildning: Arkitektutbildning 
i Lund.

Erfarenhet: Arbetat som hus- 
arkitekt inom privat företag. 
Flera år på Boverket samt i 
Karlshamns kommun.

Fritid: Reser mycket inom  
Sverige och tränar och tävlar  
i boule (petanque).

Smultronställe: Bäckaskog 
och Täppetstranden är lokala 
favoriter.

Profilen  
i kommunen

Som stadsarkitekt är Adam Laurin med och påverkar hur Kristianstad formas. Han vill se  
staden utvecklas i samklang med sina historiska värden.

Adam Laurin började sin tjänst 
som stadsarkitekt i Kristian-
stads kommun i somras.

–  Jag kände direkt att den 
här tjänsten lockade mig när 
den annonserades ut. Jag trivs 
mycket bra här på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning-
en i Kristianstad. Här har jag en 
stöttande roll utan personal- 
ansvar. En sorts fristående ex-
pert i planerings- och bygglovs-
frågor, säger Adam Laurin.

Han kommer närmast från 
sju år på Boverket och dess- 
förinnan Karlshamns kom- 
mun där han arbetade som 
bygglovsarkitekt. Karlshamn 
är fortfarande hans hemstad, 
där han på fritiden gärna spe-
lar boule – eller petanque som 
de mer inbitna kallar det fran-
ska nationalspelet. Varje dag 
tågpendlar han för att jobba 
med Kristianstads utveckling.

– Vi är ett bra team här på 
kommunen som alla strävar  
efter förbättringar och goda 
livsmiljöer inte bara i stadskär-
nan och staden utan i hela  
kommunen, säger Adam Laurin.

Ett arv att ta vara på
Kristianstad är en gammal mi-
litär- och renässansstad med 
kulturhistoriska värden som 
ska tas tillvara och Adam 
Laurin och hans kollegor har 
en viktig roll för att se till att 
arvet vårdas.

– Jag är fortfarande rätt ny 
och håller på att läsa in mig på 
den översiktliga planeringen 
och de ställningstaganden som 
gjorts i förhållande till bland 
annat kulturhistoriska värden 
i renässansstaden. Jag ställer 
mig givetvis mig bakom dem i 
stort, de har ett bra anslag. 
Men jag kommer också på olika 
sätt att försöka påverka hur 
staden kan utvecklas gestalt-
ningsmässigt i olika delar.  
Ingen annan än kommunen 
kan ta ansvar för helheten, och 
det är vanskligt att i alltför hög 
grad lämna gestaltningen till 
marknaden, säger han.

Positiv utveckling 
Det finns flera stora utveck-
lingsområden för staden som 
har varit med i planeringen un-
der lång tid och som nu är i oli-
ka stadier. Mycket händer vid 
Norra Kasern och norrut där 

ett rättscentrum byggs just nu 
och där även högskolan plane-
rar att bygga nytt. Andra in-
tressanta utvecklingsområden 
är Härlövs ängar och Långebro.

– Jag vill också nämna det 
ständigt pågående vallprojek-
tet, alltså det som gör att vi 
fortfarande kan bygga i Kristi-
anstad trots det mycket låga 
läget i förhållande till havs- 
nivån. Det finns många viktiga 
och utmanande områden för 
staden och jag tycker att plane-
ringen som pågår bidrar till en 
positiv utveckling, säger Adam 
Laurin.

kommunens biosfärenhet, 
lantbrukarna, Nordöstra Skå-
nes Fågelklubb, Länsstyrelsen 
Skåne och Kristianstads Lager-
husförening. 

Vid Pulken kan tranorna äta 
i lugn och ro och naturintresse-
rade kan njuta av trandansen. 
Tranornas ankomst är ett  
efterlängtat vårtecken som 
lockar besökare från när och 
fjärran. Omkring 15 000 perso-
ner besöker Utemuseum Pul-
ken varje vår för att uppleva 
skådespelet. 

Dans stärker familjeband
När flyttningen är som mest 
intensiv kan det vara så många 
som 8 000–10 000 tranor på 
plats samtidigt! Förutom att 
äta och vila ägnar tranorna ti-
den åt att dansa med varandra. 
Dansen är rituella rörelser som 
stärker familjebanden. Unga 
tranor dansar också för att visa 
intresse för en möjlig partner. 

Ta en tur till Pulken och njut 
av det härliga vårtecknet. I ute-
museet finns en utställning 
som berättar om tranorna och 
om platsens historia. Den 20 

Snart ljuder luften av trum- 
petande tranor. Naturreser-
vat Pulken utanför Yngsjö 
har blivit ett riktigt tranornas 
B&B. Här får de korn att äta 
och här finns våtmarker där 
de kan vila. Pulkens utemu-
seum är en perfekt plats för 
oss människor att njuta av 
trandansen.

I månadsskiftet mars–april 
flyttar tusentals tranor från 
sommarkvarteren i Spanien 
mot häckningsplatserna i nor-
ra Skandinavien. På vägen ras-
tar de i norra Tyskland, innan 
de tar språnget över Östersjön 
till nordöstra Skåne. 

Här letar de hungriga tranor-
na efter en rastplats med mat 
och grunda våtmarker som 
skydd från räven. De äter gärna 
av nysått korn och vete. För att 
minska risken för skador på 
odlingar matas tranorna med 
korn på ett fält intill Utemuse-
um Pulken, vid Yngsjö. Mat-
ningen är ett samarbete mellan 

Tranor ger vårkänsla
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mars till 7 april tar Vattenrikets 
tranvärdar emot besökare vid 
fågeltornet. De berättar om 
tranorna och lånar ut kikare. 
Tranvärdar är ett samarbete 
med Vattenrikets vänner, Na-
turskyddsföreningen och 
Nordöstra Skånes fågelklubb. 
Yngsjö IF grillar korv vid tornet.

Lördag den 25 mars är na-
tionella trandagen. Då firar vi 
tranornas ankomst med ett 
Trankalas kl. 15–17. Då finns 
tranvärdar på plats och det 
bjuds på fika. Det går också bra 
att ta bussen till tranorna. Sön-
dagen den 2 april går tranbus-
sen från naturum. Bussen är 
gratis men glömt inte boka bil-
jett, via naturums hemsida. 

Fler fåglar vid Pulken
Den som vill kan njuta av 
tranorna hemifrån via tranka-
meran och i direktsändning på 
facebook från Pulken. Under 
tranveckorna kommer flera 
skolklasser till Pulken för att se 
tranorna med naturums natur-
pedagog. 

Pulken, undrar du över det 
lustiga namnet? Det kommer 

från ordet ”pulk” eller ”pylke” 
som betyder liten vattensam-
ling. På våren samlas änder och 
vadarfåglar på översvämning-
arna. Förutom tranor finns 
chans att se bläsand, kricka och 
skedand, liksom tofsvipa, röd-
bena och storspov. Du kan läsa 
mer om platsen, tranorna och 
de andra fåglarna i utemuseet. 

Barn söker hem

 Varje barn behöver en familj 
och en trygg plats att bo på. 
Kanske kan det bli i ditt familje- 
hem? Välkommen att göra en 
intresseanmälan eller att gå på 
informationsmöte i april.

Ett familjehem kan bestå av 
gifta, sambor eller ensamstå-
ende, med eller utan barn. Det 
viktiga är att det finns trygga 
vuxna med stabil och ordnad 
tillvaro och med tid, tålamod 
och engagemang för att stötta 

barn i en svår situation. Barnet 
ska vara del av familjen men 
kunna ha ett eget rum.

På kommunens webbplats 
kan du läsa mer om uppdraget 
och göra en intresseanmälan. 
Du kan också anmäla dig till ett 
informationsmöte med fika 
som hålls den 17 april klockan 
16.30 i Östra kommunhuset. 

Dit anmäler du dig senast 
den 12 april genom att mejla 
till familjehemsrekrytering@
kristianstad.se. 

Läs mer på kristianstad.se/
familjehem
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Vi bygger om på norr

 I norra Kristianstad ömsar 
ett stort område skinn. Stads-
utvecklingsprojektet Norra In-
nerstaden sträcker sig mellan 
vattentornet och Snapphane-
vägen.

Rättscentrum växer fram, 
Allöskolan har fått startbesked 
och planering för ny högskola 
pågår. Vattentornsvägen måste 
hållas stängd mellan Norra  
Kaserngatan och påfarten till 
Snapphanevägen i norr när nya 
ledningar ska ned i marken. 
Det är många olika ledningsty-
per som ska samsas om utrym-
met och arbetet kommer där-
för att pågå ända fram till 
februari 2024.

- Avstängningen här belastar 
vägnätet i närheten, särskilt 
Snapphanevägen. Därför bör 
trafikanter på genomfart välja 
annan väg så tidigt som möjligt 
på sin resa. Gärna Härlövs- 
ängaleden eller väg 118 om 
möjligt, säger Henrik Wester, 
kommunikatör på kommunens 
tekniska förvaltning.

När allt är klart kommer  
vägen även att ha fräschats upp 
på ytan. Nya träd, belysningar 
och gröna ytor för dagvatten 
kommer att pryda vägen som 
också får gång- och cykelväg på 
båda sidor.

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

Alla barn ska kunna känna trygghet och glädje i sitt hem. Kanske kan 
din familj öppna sitt hem för ett barn som behöver det?

FAKTA OM TRANOR
Tranan har en vingbredd på 
upp till 2,25 meter, är 1,15–1,3 
meter höga och väger 4–7 kilo.

Tranan är allätare och äter 
spannmål, fisk, grodor, ägg, 
fågelungar, insekter och frön.

De häckar framför allt i skogs- 
och myrmark. 

Uppleva  
och göra


