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IN FO RM AT IO N FRÅ N KRIST IA N STA D S KO M M UN

Vi får inte ta
för mycket för givet
på hur vardagen snabbt ställ
des på ända. Samtidigt blev det
också ett fint exempel på hur
medmänniskor ställer upp.
Många behov tillgodoses i
dag genom kommunen och an
dra samhällsinstitutioner, som

vi gemensamt bekostar med
våra skattepengar. Men det of
fentliga kan aldrig täcka alla
behov. När krisen kommer
måste vi kunna ta hand om oss
själva och vår omgivning, så
att samhällsresurserna kan

riktas till de allra svagaste.
Här på Uppslaget från Kristi
anstads kommun kan du läsa
mer om vad vi gör för att hjälpa
och om hur du själv kan bidra.
Christel Jönsson,
kommundirektör

Inspektion av dagvattenrör. Cirka 14 kilometer ledningar byts ut varje år
i Kristianstads kommun – ett nödvändigt arbete för att förse invånarna
med dricksvatten och fungerande avlopp.

– Ungdomar är framtiden och något som vi kan göra är att prata med och inte bara om dem. Vi kan t.ex.
fånga upp dem i samband med feriearbete och vid köp av tobak, säger Anna Nordin. Foto: Jonatan Månsson.

– Jag har hittat
mitt drömjobb
med ungdomar

– Jag tänker ofta att det verkligen är en förmån att få vara med och påverka och att ha
nätverkandet som en del av jobbet, säger Anna Nordin, drog- och brottsförebyggande
samordnare i Kristianstads kommun.

Profilen
i kommunen
– Se till att vara väl förberedd om en eventuell samhällskris skulle inträffa, säger Marie Färm, chef på kansli- och kommunikationsavdelningen och
medlem i Nordöstra Skånes Lottakår och Iréne Sjöklint, säkerhets- och beredskapssamordnare i Kristianstads kommun. Foto: Jonatan Månsson.

Förbered dig väl
Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en eventuell
samhällskris. Ju fler som
kan ta hand om sig själva,
desto mer krafter kan samhället sätta in där behovet
är som störst.

Omsorg
och hjälp

Besök informationstält
Krisberedskapsveckan är en
årligen återkommande sats
ning av Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap
(MSB), tillsammans med kom
munerna. Fokus ligger i första
hand på vad folk kan göra själ
va och bidra med vid samhälls
störningar.
– På lördag går det bra att
besöka kommunens informa
tionspunkter, bemannade av
lokala frivilligorganisationer.
De finns på Lilla Torg, Galleria
Boulevard och C4 Shopping,
säger Iréne Sjöklint.

Frivilliga lottor
Marie Färm, chef på kansli- och
kommunikationsavdelningen,
är medlem i Nordöstra Skånes
Lottakår, en av de frivilligorga
nisationer som kommunen
samarbetar med.

TRYGGHETSPUNKTER
Trygghetspunkt är en plats
där det går att få aktuell
information, enklare sjukvård,
krisstöd, vila och något enkelt
att äta och dricka. I Kristianstads kommun finns cirka 30
trygghetspunkter. Av dessa
kan 15 hållas öppna samtidigt.
Varje trygghetspunkt är knuten
till ett geografiskt område. De
flesta trygghetspunkterna finns
i Svenska kyrkans församlingshem. Mer information finns på
www.kristianstad.se, sök på
trygghetspunkt.
Foldern ”Om krisen eller kriget
kommer” finns på msb.se.
Fler sidor: Dinsäkerhet.se,
Krisinformation.se
och svenskalottakaren.se

– Ja, vi lottor hjälper till med
vad vi är duktiga på, säger Ma
rie Färm. Och så tycker jag att
alla invånare i kommunen ock
så ska tänka: Vad kan jag göra
för att själv vara förberedd och

vad kan jag hjälpa andra med,
om något skulle hända?

Trygghetspunkt i reserv
Tillgången på mat och vatten är
naturligtvis grundläggande för
vår överlevnad, men Iréne och
Marie är överens om att det är
av största vikt att även ta reda
på var det går att få vederhäftig
information, om något skulle
hända.
Vid exempelvis ett stort
strömavbrott är det mycket
som slutar fungera och efter ett
tag tar batteriet i mobiltelefo
nen också slut.
– Vi lever i ett informations
samhälle och att inte kunna ha
någon kontakt med yttervärl
den kan innebära en stor oro
för de allra flesta. Då kan det
vara bra att ha klart för sig vart
man ska vända sig för att få in
formation. Det kan vara bra att
ta reda på var den närmaste
trygghetspunkten finns, säger
Iréne Sjöklint.

Påverkad av en händelse
Efter utbildningen till folk
hälsopedagog på Högskolan
Kristianstad 2004 blev Anna
kvar i kommunen. Hon har ar
betat i Kristianstads kommun
sedan dess – de flesta åren i
barn- och utbildningsförvalt
ningen. Tankegångarna om fö
rebyggande arbete har funnits
med hela tiden.
– En skolresa utomlands i
årskurs nio har präglat mig. Vi
blev stoppade i tullen på vägen
hem och de hittade narkotika
i vår buss. Jag tror det var då

Uppleva
och göra

Späckad kulturnatt
Den 24-25 maj är det åter
dags för Kulturnatt i Kristian
stad med ett späckat program.
Nya inslag är LiveGreen-festi
valen och en livs levande sjö
jungfru. Se hela programmet
på kristianstad.se/kulturnatt.

God effekt
Under åren som fritidsledare
på Öllsjöskolan införde hon ett
kontrakt för eleverna, om att
inte börja röka. Kontraktet har
haft god förebyggande effekt
och antalet elever som börjar
röka har minskat drastiskt.
– Tobaksrökning är en in
körsport till drogbruk, som för
många börjar med cannabis
rökning. Kan eleverna säga nej
till vanlig rökning är det ett
större steg att börja röka can
nabis, säger Anna Nordin.

ANNA NORDIN
Ålder: 35 år.

Just nu pågår ett antal led
ningsarbeten runt om i Kristi
anstads kommun. Arbetet är
viktigt för att förse medbor
garna med dricksvatten och att
ta hand om deras avlopp.
Det pågår omfattande led
ningsarbeten längs Kronoga
tan i Tollarp, Strömvägen i
Hammar och Skärdalsvägen i
Vä, vilket gör att trafiken måste
ledas om och de boende får
köra lite omvägar för att nå
sina hus.
– Ledningarna ligger djupt i

Bor: i Kristianstad sedan
2004, uppväxt i Göteborg.
Jobbat i kommunen: På tre
förvaltningar sedan 2007.
Utbildning/yrkeserfarenhet:
Utbildad folkhälsopedagog
på Högskolan Kristianstad.
Smultronställe i kommunen:
Vid havet.

Flera olika uppdrag
Anna Nordin har tre uppdrag
på sitt bord: drogförebyggande,
brottsförebyggande och att fö
rebygga våldsbejakande extre
mism. Tre stora områden, som
enligt Anna Nordin i mångt och
mycket har en gemensam näm
nare – utanförskap och otrygg
het. Därför är det viktigt att
arbeta aktivt för att minimera

Studentfirande och utspring
Bara en månad till studentfi
randet den 14 juni! Har du
några du vill uppvakta på kom
munens gymnasieskolor? Håll
koll på när och var studenterna
i Kristianstad springer ut på
kristianstad.se/student.

Simma lugnt i sommar
Barn och ungdomar 6-15 år
kan delta i sommarsimskola
utan kostnad på friluftsbaden i
kommunen eller på Tivoliba
det. Anmälan görs via webben.
Läs mer på kristianstad.se/
sommarsimskolor.

Barn
och utbildning

gatorna, så vi måste schakta
brett när vi byter dem. Den för
sämrade tillgängligheten kan
upplevas som störande, men
arbetet är nödvändigt, säger
Henrik Wester, informatör på
C4 teknik, kommunens tek
niska förvaltning, och fortsät
ter:
– Vi byter cirka 14 kilome
ter vatten- och avloppsled
ningar varje år och det är lika
viktigt för dricksvattensäker
heten som att bygga nya vat
tenverk.
– Ledningsbytet finansieras
av kommunens VA-taxa, säger
Henrik Wester.

EU-val den 26 maj

Yrke: Drog- och brottsförebyggande samordnare sedan 2 år.

riskerna för att framförallt ung
domar hamnar utanför.
– Vi måste se till att vi alla
bryr oss och att agera snabbt
och kraftfullt vid varningssig
naler. Varje person som ham
nar snett innebär naturligtvis
personliga tragedier, men var
och en kostar även årligen
samhället många miljoner kro
nor, säger Anna Nordin.
– Ungdomar är framtiden
och något som vi kan göra är
att prata med, och inte bara om
dem.

Barn
och utbildning

Bygga, bo
och miljö

Kommun
och politik
Den 26 maj är det val till Eu
ropaparlamentet. Det är möj
ligt att förtidsrösta på 20 olika
platser runt om i kommunen.
Rådhus Skåne har öppet varje
dag, även helgdagar och på val
dagen.
– Att förtidsrösta blir mer
och mer populärt. Det såg vi
inte minst i valet i höstas då vi
tog emot 21 000 förtidsröster,
säger Malin Bergkvist som är
kommunens valsamordnare.
Förtidsröstningslokalerna
finns över hela kommunen och
de har öppet olika dagar.
– Gå in på kommunens hem
sida för att se exakta platser
och öppettider. Passar det inte
kan du alltid förtidsrösta i Råd
huset – där är det öppet varje
dag, säger Malin Bergkvist.
De som själva inte kan ta sig
till vallokalen eller förtidsröst
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– Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap har i sin
senaste skrift uttryckt att var
och en ska klara sig under en
vecka utan stöd från samhället
vid samhällsstörning. Detta
innefattar mat, vatten och an
nat som man bedöms behöva
för att klara sig en vecka, säger
Iréne Sjöklint.
Iréne Sjöklint är säkerhetsoch beredskapssamordnare i
Kristianstads kommun. Hon
menar att det finns mycket att
göra för att vara förberedd och
det behöver inte vara så svårt.
– Tips på vad som bör fin
nas hemma kan man bland an

nat få på avslutningen av den
pågående Krisberedskapsveck
an, säger Iréne Sjöklint.

Att Anna Nordin har hittat sitt
drömjobb märks med all önsk
värd tydlighet på hennes enga
gemang, när hon pratar om sitt
arbete.
– Det är en ynnest att få träf
fa så många olika människor i
skiftande yrkeskategorier och
varierande åldrar – ungdomar,
skolpersonal, poliser och poli
tiker.

jag bestämde mig för vad jag
ville arbeta med, säger Anna
Nordin.

Vatten och avlopp
får nya ledningar

Ring 044-13 50 00 för mer information om att rösta med bud
och ambulerande röstmottagare.

ningslokalen på grund av t.ex.
sjukdom eller funktionsned
sättning, kan rösta med bud.
Till dem kan kommunens am
bulerande röstmottagare också
komma hem för att ta emot en
röst om det behövs.
– Vi har valskärmar och
röstsedlar med oss, säger Ma
lin Bergkvist.

K R I S TI ANS TAD. S E

Bravissimo Agency/t&t information

I vårt moderna samhälle tar vi
mycket för givet. Vatten kom
mer ur kranen och mat finns
alltid inom räckhåll. Men på ett
ögonblick kan allt vända.
Skogsbränderna i vår grann
kommun är ett otäckt exempel

