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Vi ses i stan
400 ÅR AV TRADITION OCH FÖRÄNDRING

Vi ses i stan

Handelsstaden Kristianstad

Äppelmust från

Vånga och svamp
från Ugerup på
Bondens marknad.

Vad smidigt

det var att mötas idag!

Så lätt det går att

byta buss och tåg

Shoppingdags i stan,

här på Kristianstad C.

En öl före
matchen med
polarna. Ett glas vin
i teaterfoajén före
föreställningen.

nya vårjackor till barnen.
En lätt lunch väninnor
emellan.

Musik, konst, sport,
kultur och mode.
Det händer alltid
något i stan!

Latte med Lotta
medan lillen sover
middag. Louise

dök också
upp!

Hämtade den där
boken på biblioteket
och hamnade på
författarföredrag.

Ett parti boule
i Tivoliparken med

En barnfamilj

som hittat gratisparkeringen
vid Vattenriket, kvar till
lunch på naturum… Numera
bekanta med
gladan och med
gäddan.

gamla kompisar.
Lite ljug om
gångna tider.

Vi ses i Kristianstad! Möten människor emellan. Handel, intryck, upplevelser och avkoppling.
En mänsklig stadskärna! Där människan fortfarande är viktigast.

Välkommen du också!
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Den
välkomnande
staden

Traditioner och visioner
Bönder från Göingebygden. Fiskare från Åhus. Knallar från Mellansverige och fjärran
resande i en mångfald ärenden. I 400 år har Kristianstad varit en mötesplats för människor.
Somliga för att sälja, andra för att köpa. Återigen andra för att hålla ting eller för annan
mänsklig samverkan. Att äta och roa sig var också en del av besöket. En bägare öl, en rejäl
måltid på krogen. Kanske en övernattning på värdshuset om resan hem var lång.
I dag snurrar tillvaron så mycket
snabbare. Inköpen har för många
blivit ett stressmoment, som tiden inte
riktigt räcker till för. Framgången för
e-handeln och för fenomen som hemlevererade matkassar visar hur moderna
hushåll söker alternativ till traditionell
shopping. Lusten och glädjen får svårt
att infinna sig om det känns som ett
besvär att åka och handla.
Antingen låter man samhället formas
av slumpen och nya tekniska förutsättningar, som man inte styr över. Eller så
försöker man följa en vision, en plan, en
medveten strävan i beslut om investeringar och förändringar. All detaljhandel står inför mycket stora förändringar
med e-handelns snabba utveckling och
etablering av nya och stora köpcentra.
Det möter vi i Kristianstad genom att
göra traditionell handel roligare, enklare

och inte minst genom att lägga till nya
värden i stadsbesöket. Värden som inte
e-handeln eller nya köpcentra kan möta.
Det personliga mötet med andra
människor, besöken i butiker med
möjlighet att känna på varor, miljön
med många intryck, en kopp kaffe, en
lunch, ett biobesök är centrumhandelns styrka!
Närmaste konkurrenter om besö
karna är Malmö/Lund, Helsingborg,
Älmhult och Växjö. Återkommande
besökare är i dag, liksom de senaste
400 åren, både smålänningar och skåningar med en kännbar resväg. Genom
att ladda deras besök med fler värden
än enbart handel kan vi göra besöken
tätare och mer positiva.
Lika viktigt är givetvis att också
behålla alla besökare som har Kristianstad som närmaste handelsplats.

Handel har alltid inneburit mänskliga
möten, mellan olika yrkesmän, mellan
olika generationer och mellan kulturer
och traditioner. Vi kan återge lusten
i att shoppa, genom att underlätta
för kunderna och genom att bygga
in andra positiva värden. Besöket i
stadskärnan ska också leda till andra
upplevelser.
Grunden för utvecklingen av Kristianstad centrum som en mötesplats och
en plats för upplevelser är bland annat
en förnyelse av stadskärnan med ett
nytt kommun- och regionhus, Rådhus
Skåne, med 700 arbetsplatser och med
nya offentliga miljöer för invånare
och besökare. Galleria Boulevard med
drygt ett femtiotal nya butiker och sex
biosalonger blir ytterligare en resurs för
mänskliga möten.
Människor möts i Kristianstad!
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Plats för rekreation och möten
En naturlig del av ett besök i centrum är en stunds vila och
möjlighet att hämta andan. I Kristianstad finns gott om
caféer som har sköna uteserveringar hela sommarhalvåret.
Man ska också kunna vila längs vägen. Därför har vi satsat
på nya offentliga utemöbler i centrum med bland annat ett
50-tal nya parkbänkar.
Bara några minuters promenad från gågatorna ligger
Tivoliparken som genomgår en ansiktslyftning, med hälsoträdgård och ett nytt orangeri. Bortom Helge å breder Kristianstads Vattenrike ut sig.

Ökad trygghet för alla
Att förebygga brott i butiker är inte bara en fråga om skydd
av personalen och av ekonomiska värden. Även kunderna
som besöker butiken blir illa berörda om de bevittnar ett rån
eller annat övergrepp. I ett mänskligare centrum måste man
därför göra allt som går för att förebygga brott av alla slag.
Ett arbete med att säkerhetscertifiera butiker har skapat
stort engagemang. Unikt i Kristianstad är att det nationella
programmet ”Skydd mot rån i handeln” kompletteras med
brandsäkerhet.
Frivilliga nattvandrare och polisvolontärer bidrar till ökad
trygghet på helger och högtider. Vid särskilda trygghetsvandringar har deltagarna pekat ut otrygga platser, som förbättrats med bland annat belysning och röjning av buskage.
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Ett mänskligare centrum!

Kristianstad i Öresundsregionen

Många svenska stadskärnor har under de senaste 20–30
åren förlorat sin naturliga roll som handels- och mötesplats
till förmån för nya köpcentrum i städernas utkant och nya
mönster för familjens inköp, där e-handeln börjat ersätta det
personliga besöket i en butik.
Om man har en tydlig vision har man också lättare
kontroll på utvecklingen. Nu har vi sett över och förbättrat
infrastrukturen i Kristianstad. Nu jobbar vi vidare med att
se över och vidareutveckla förutsättningarna för handel och
mänskliga möten.
”Vi ses i stan” är det självklara uttryckssättet när
människor i nordöstra Skåne, långt utanför kommungränsen, stämmer träff med varandra. Handelsstaden Kristianstad är en viktig mötesplats, och vi arbetar målmedvetet
för att göra dragningskraften ännu starkare.
Vi ska ha högt i tak. Ingen ska vara utesluten. Ingen ska
stå utanför. Alla ska känna sig välkomna. Människor som
känner sig trygga och trivs är en förutsättning för en levande
stadskärna. Därför står trygghetsfrågorna högt i prioritet i
Kristianstad.
Vi satsar på en stadskärna för mänskliga möten med
spontana intryck och upplevelser och en fungerande och
framgångsrik detaljhandel.
Vi vill höra ännu fler säga ”Vi ses i stan” eller ”Vi ses i
Kristianstad” till varandra. Därför genomför vi en rad insatser som stärker stadskärnan som träffpunkt och mötesplats
för människor i alla åldrar.

Varje dag reser mer än 20 000 personer kollektivt i Kristianstad. Därför har vi satsat på ett nytt resecentrum för alla
bussar och tåg vid Kristianstad C. Busshållplatser med väderskydd har byggts i södra änden av stationsområdet.
Dit leder Kristianstadslänken, ett effektivt och klimatsmart system för kollektivtrafik med kortare och mer pålitliga
restider med både stads- och regionbussar.
Länken knyter samman viktiga punkter i Kristianstad
och är planerad att förlängas till Högskolan Kristianstad
2018.
Att ta tåget till Köpenhamn tar under två timmar och
resa till Malmö runt en timme. Vi finns inte längre på Skånes baksida utan är en del av Öresundsregionen. Blicken ska
inte vara riktad på att resa härifrån, utan på att resa hit!
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Mindre stress för bilburna
Kan man koppla av kan man också koncentrera sig på det
man ska uträtta. Slipper man passa parkeringstider hinner
man kanske uträtta ytterligare ett ärende.
Med ett nytt parkeringshus i centrum har ca 500 p-platser
tillkommit mitt i stadskärnan. Dessutom har ett par tusen
gratis p-platser inrättats inom tio minuters promenadavstånd.

En ren stad är en trivsam stad
De centrala kvarteren med två torg och med tre gågator är i
stort sett helt bilfria. Det ger renare luft och större rörelsefrihet för dem som går eller cyklar. I satsningen på nya
centrummöbler ingår också nya stilrena papperskorgar. Vi
har också infört nya städrutiner med personal på plats hela
dagarna under sommarhalvåret
Som ett komplement till den klassiska offentliga toaletten
har Kristianstad avtal med caféer och restauranger som får
bidrag för att hålla toaletterna öppna för alla. På så sätt är en
toalett alltid nära i Kristianstads stadskärna.
Vi har också styrt upp vår klotterpolicy. Målet är att allt
klotter ska vara borta inom 24 timmar från det att vi upptäckt det.
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Kulturälskarna
Filmens vagga i Sverige är just Kristianstad. Här började
Svensk Filmindustri för drygt 100 år sedan sin verksamhet.
Film är fortfarande en viktig del av upplevelseutbudet. I
den nya biografen med sex salonger i Galleria Boulevard
kan man varva shopping med en resa i sinnet någon helt
annan stans. Eller ta med barnen på en lördagsmatiné. Vill
man hellre fördjupa sig i filmens historia finns filmmuseet
på Västra Storgatan.
Kristianstads Teater i Tivoliparken har, med Sveriges
största teaterförening i ryggen, ett brett utbud av både
lokala uppsättningar och besök från riksteatern eller andra
teatersällskap.
Konsthallen och regionmuseet arrangerar året runt
utställningar med både samtida och äldre konst i alla dess
former.
Kristianstad Bokfestival i september låter författare och
läsare mötas. Festivalen breder ut sig i hela centrum med
dignande bokbord längs gågatorna.
I Konserthuset kan man lyssna på både klassiskt, jazz
och andra musikarter i en klassisk konsertsal.

Naturvännerna

Kristianstads centrum ska vara en plats för alla. Här skapas utrymme för
dem som bor, arbetar och kommer på besök i staden. Tillsammans planerar
och organiserar vi Kristianstad för att skapa den trygga, tillgängliga och inte
minst vackra staden där alla känner sig välkomna.

Fem minuters promenad från centralstationen och citykärnan börjar Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. En
unik miljö mitt i naturen, mitt i stan. Här finns naturum,
ett informationscenter med café och restaurang där alla
kan bekanta sig med både fåglar och fiskar med hjälp av
smarta multimedialösningar, innan man ger sig ut och
hälsar på djuren i verkligheten.
Strax bakom naturum ligger en populär gratisparkering
med gångbro till centrum. Här kan den ena i ett par välja
att lapa sol på naturums soldäck eller fågelskåda medan
den andra parten shoppar strax intill.

Barnen

Grannarna

Ingen ska behöva stå utanför

Barn är ingen egen målgrupp för handel. Men en naturlig
del av många familjer. Vad styr en barnfamiljs val av handelsplats? Närhet till hamburgare? Bollhav på stormarknader?
I Kristianstad tänker vi längre. Barn vill också ha kultur
och upplevelser med kvalitet och klass. I kulturhuset Barbacka kan barn i olika åldrar mötas i lekrummen eller gå på
korta men intensiva familjeföreställningar på lördagarna.
Ungdomarna kan spela eller lyssna till musik, skapa konst
och ställa ut. Regionmuseet, Konserthuset och Stadsbiblioteket bjuder också ofta på barn- och familjeaktiviteter som
lockar till stadsbesök. Ett par lördagar varje år blir hela centrum ett paradis, när Barnens City fyller gator och torg med
överraskningar.
Olika aktiviteter för barn och barnfamiljer arrangeras
givetvis också löpande på biblioteket och kommunens andra
kulturlokaler.

Seniorerna
I många svenska städer saknas en grupp människor, de äldre.
Oavsett om det är berättigat eller inte, är oron över att råka
illa ut ofta utbredd bland äldre människor. Av vårt underlag
framgår att ”bara” 13–14 procent av besökarna i centrum är
mellan 65–80 år.
I Polisens årliga trygghetsmätningar visar det sig att många
städer inte känns trygga för äldre, vilket också innebär att
de äldre inte tar del av centrums utbud av kultur, nöjen och
handel. Så ska det inte vara i Kristianstad.
En välbesökt mötesplats med aktiviteter och underhållning för seniorer har utvecklats på trygghetsboendet Sommarro, mitt emot Galleria Boulevard.
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Den
trygga
staden
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Idrottsfantasterna
Idrotten är för många människor en viktig identitet och
sammanhållande kraft. Kristianstad beskrivs som handbollens Mecka i Sverige. En match med de brandgula på Kristianstad Arena är en upplevelse. Besökssiffror på kring 5 000
en vardagskväll är ingen ovanlighet. Arenan är plats även för
andra idrottsevenemang, shower och konferenser under alla
årstider. Arenans centrumnära läge gör att kvällen lätt kan
inledas eller avslutas med något gott att äta och dricka.

Det finns en stor potential för vår stad om ännu fler i det
vidare grannskapet väljer Kristianstad. Den som bor på
Österlen eller i västra Blekinge har andra alternativ på
ungefär samma avstånd. Fler av dem borde få chansen att
upptäcka hur mycket de kan få ut av ett besök i Kristianstad.
Här hinner de lätt besöka Härlövsområdets elektronikkedjor, titta in hos en bilförsäljare och strosa bland butikerna i centrum samma dag. Och kröna besöket med en
kulturupplevelse och något gott att äta.
Med god marknadsföring och lockande arrangemang
kan fler från upptagningsområdet välja att komma lite
oftare och stanna lite längre.

Handelsstaden ett kitt som håller samman
Samverkan mellan handeln, fastighetsägarna och kommunen i Kristianstad formaliserades i en förening och ett
bolag kring 2010. Målet var att göra Kristianstad känt som
en av Sveriges mest trivsamma handels- och mötesplatser
och att skapa en levande, trygg och attraktiv stadskärna.
Redan efter ett par års verksamhet har flera åtgärder
genomförts för att nå målet. Många nya processer är igång
och visionerna är fler än vi hinner hantera. Så ska det vara,
med ett smörgåsbord för framtidens Kristianstad.
Vi är stolta över att vi utan prestige och revirtänkande
lyckats bygga broar mellan olika intressen. Att vi gemensamt trots olika primärintressen har lyckats hitta en arbetsform för att stärka Kristianstad som handelsplats. Men vi
har bara börjat!

Snabb förvandling av växande stad
Galleria Boulevard
• 28 000 kvm handel under tak
• 1 100 p-platser i p-hus
• Nya offentliga rum: park, skejtplaza,
gågata, torg och storhållplats för buss
• Markvärme på gågata, torg och hållplats
• Första etappen öppnad hösten 2013

Rådhus Skåne
• 700 arbetsplatser i nya
kommun- och regionhuset
mitt i centrum
• Närhet till service
• Invigning våren 2014

Kristianstad C
• Samlat resecentrum
• Enklare byten
• Bättre pendlingsmöjligheter
• Invigning vintern 2013

Kanalspången
• Vattenrikets spång
tillgänglighetsanpassas
• Öppnad sommaren 2013

Ny rondell & bro
• Förbättrad framkomlighet
• Öppnat hösten 2013

Kulturkvarteret
• Ny samlad entré till
bibliotek och konserthus
• Invigning hösten 2014

Stora Torg
Lilla Torg
Vy mot lilla salen

Entré

Hälsoträdgården
• Odling för alla
• Invigd våren 2012

naturum Vattenriket
• Stadsnära besöksmål
pålat på vatten i biosfärområdet
• Invigd hösten 2010

OM- OCH TILLBYGGNAD AV KV. UTTERN
KRISTIANSTADS KOMMUN 2012-12-07

Kristianstadslänken
• Gångfartsområde
expanderar centrum
• Nya stråk för bussar,
fotgängare och cyklar
• Invigning vintern 2014

Kristianstadslänken
• Säkrare trafikmiljö
• Bättre framkomlighet
för alla trafikslag
• Hög turtäthet för buss
• Invigd vintern 2013
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KULTURKVARTERET
Vattenlekplats
• Temalekplats i stadsparken
Tivoliparken
• Invigd sommaren 2012
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Kristianstad Arena
• Idrotts- och evenemangsarena för
ca 5 000 besökare
• Sveriges häftigaste handbollsarena
• Invigd hösten 2010
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En föränderlig själ
med temperament

Kristianstad är en regional handels- och
mötesplats med en unik koncentration
av centrumhandel, natur och kultur i
en historisk stadskärna.
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Kristianstad kan knappast beskrivas som någon stillsam idyll. Tvärtom. Om något utmärker
staden genom historien, så är det förändring. En plats där världar möts, händelser uppstår.
Först mötet mellan danskar och svenskar. Konflikten som skapade vår stad. Därefter det
långa mötet mellan den civila och den militära världen – den ena väl rotad men stadd i förändring, den andra i ständig flyttkarusell inom strikta ramar. Här möttes också arbetarrörelsen och
borgerskapet. Samhällsordningen utmanades lika starkt i Kristianstad som i industristäderna.
I dag möts människor från alla världsdelar. Precis som på 1700-talet erbjuder Kristianstad en
tillflyktsort från krig och våld. Nya kulturkombinationer uppstår i musik, mat och gemenskap.
Vår danske by har nog aldrig blivit helt försvenskad. Vi lever i en sydlig stad med sydländskt
temperament.
Än i dag är debattklimatet hett, med högt i tak. Emellanåt hettar det till även i mötet mellan
offentliga och privata intressen i Handelsstaden. Kommunala beslut och investeringar nagelfars
och ifrågasätts inför öppen ridå.
I Kristianstad behöver ingen hålla käft och knyta näven i fickan för att upprätthålla fasaden
av idyll. Ett öppet sinne och respekt för oliktänkande gör att argument kan prövas vid fikabordet, på stormöten och i tidningsspalter.
Bara där världar och viljor vågar mötas, hålls demokratin vid liv och verklig utveckling kan
ske. Kristianstad har gjort sina volter genom historien men alltid landat på fötterna. Dagens
förändringar är bara en del i en fyra sekel gammal process.
Vi, som vågar lite mer, ses i Kristianstad!
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400 år av tradition och förändring
Fästning och handelscentrum
När den danska kronan beslutade att grunda en ny stad var
målsättningen att hitta en idealisk plats för en svårtillgänglig
försvarsanläggning. Den 22 maj 1614 mottog staden fundationsbrevet från kung Christian IV. Nordens första fullständiga renässansstad byggdes upp i de sanka markerna, som
skyddade mot anfall.
Stadsrättigheterna för Vä och Åhus upphävdes, med påföljd att handel och hantverk flyttades till den nya staden. På
1650-talet hade staden redan ca 1 000 invånare. Alla levde i
den geometriskt utformade stadskärnan innanför vallarna.
Vid freden i Roskilde blev hela Skåne och därmed också
Kristianstad svenskt, även om staden vid ytterligare ett par
korta perioder föll i danskarnas händer.

Krigstid och hovliv
De första årtiondena under svenskt styre präglades av oro,
krig och svåra tider. Men med kung Karl XII fördes också
fläktar av den stora världen in i staden.
Under några år upplät Karl XII en fristad åt den landsflyktige polske kungen Stanisław Leszczynski med familj
och stort hov i Kristianstad. Kungadottern Maria fick senare
nytta av den skånska hon lärde sig, då hon som Ludvig XV:s
drottning umgicks med svenska ambassadörer i Versailles.
I Kristianstad vistades under ett par år också Ukrainas
exilregering med sin ledare hetman Filip Orlik och hela hans
familj.

Blomstring och societetsliv
Med freden och frihetstiden fick handeln i staden ett uppsving. I mitten av 1700-talet var staden Skånes livligaste
centrum för utrikeshandel. Staden var vida känd för sina
silversmeder. Men också för sitt rika sällskapsliv. Traktens
godsägare, garnisonens officerare och det framväxande borgerskapet roade sig på baler, musiksoaréer och teaterföreställningar.
Staden fick rykte om sig att vara liten men fashionabel. I
korrespondens från 1810-talet används första gången epitetet
”Lilla Paris”.

Mode, konst och kultur
Som residensstad och hovrättssäte med två stora regementen
blev Kristianstad en stad med en bred medelklass. Officerarnas och ämbetsmännens fruar och döttrar visade upp sig på
stadens boulevarder och caféer, helt i enlighet med kontinentens vanor.
En välbeställd medelklass innebar också ett underlag för
modebutiker och sömmerskor. Många gånger nådde Parismodet lika snabbt till Kristianstad som till större svenska
metropoler.
Kultur, dans, idrott och nöje hade också sin publik.
Teatersällskap, orkestrar och cirkusar stannade gärna i Kristianstad på sina turnéer, där de mottogs med glädje. Sorgeliga
saker hände förstås också – till de mest kända hör mötet
mellan cirkusprinsessan Elvira Madigan och löjtnanten
Sixten Sparre.
Industrialismens företrädare i Kristianstad ville sätta avtryck i kulturlivet och gjorde det gärna med offentlig konst.
Flera fonder för offentlig utsmyckning inrättades och har
fortsatt förse staden med statyer långt in i modern tid. I
skulpturstaden Kristianstad finns i dag ett 70-tal statyer från
olika epoker.

Centralort i storkommunen
På 1960- och 70-talet genomfördes den stora kommunsammanslagningen i landet. Elva kommuner runt staden inkorporerades successivt i storkommunen Kristianstad, som var
färdigbildad 1974. Efter att i århundraden varit samlingsplatsen för handel och andra aktiviteter blev staden också
formellt centralort i Skånes till ytan största kommun.

Landets modernaste Domusvaruhus
Vallarna rivs – centrum vidgas
Mot mitten av 1800-talet hade fästningen spelat ut sin roll
och 1847 revs försvarsvallarna. Stadskärnan utvidgades för
handel med stora salutorg mot öster och för rekreation med
den storslagna Tivoliparken i väster mot Helge å.
Där vallarna legat drogs breda boulevarder enligt franskt
maner – till och med några år tidigare än då boulevarderna
började anläggas i själva Paris.
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Efterkrigstiden hade kännetecknats av knapphet och bristande tillgång på varor. Under 1950- och 60-talet exploderade
handeln över Sverige. I takt med att Europa kom på fötter
och världshandeln ökade, flödade varorna in och varuhuskedjor som Epa, Tempo och kooperationens Domus etablerade sig.
Så också i Kristianstad där det vid östra salutorget bereddes plats åt landets då största och mest moderna Domusvaruhus, med en arkitektur som formligen skrek ut budskapet om nya tider.
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Gågator gav uppsving
När bilismen utvecklade sig under 1950-talet fick bilarna ta
plats och släpptes fram även i trånga stadskärnor. Först ett
par decennier senare började människan återta sin huvudroll. Det danskinspirerade Kristianstad inrättade tidigt på
1980-talet två parallella strøg genom centrumkärnan. Gågatorna föregicks av livlig debatt, och flera handlare oroade
sig för konsekvenserna. Ganska snart kunde alla konstatera
att de bilfria storgatorna gav ett uppsving för handeln och
trivseln.

Framtidens möjligheter
och utmaningar

Handel i stadens utkant
Ingen stad undgick spridningen av köputbudet under
1990-talet. Även i Kristianstad inrättades ett separat köpcentrum, Härlöv, ett par kilometer väster om stadskärnan. Det
har inneburit nya köpmönster för bygden, men också nya
möjligheter med etableringar av företag som kanske aldrig
annars skulle etablerat sig i Kristianstad.

I städer som lyckas väl med förändring eller förnyelse kan man se ett återkommande
handlingsmönster. Samarbetspartnerna är öppna för nya intryck och andras viljor.
Man arbetar utan prestige och utan att försvara olika aktörers positioner.
Att alltid sträva efter ett
helhetstänkande

Byggboom med offentliga
byggnader och galleria
2010-talets Kristianstad upplever en byggboom som inte
upplevts sedan 1960-talet. Stadskärnan förnyas, men med
respekt för traditionerna. Det nya, moderna kommun- och
regionhuset vid Stora Torg har byggts om bakom bevarade
1800-talsfasader. Vid sidan om riksdagshuset är Rådhus
Skåne landets största byggprojektet bakom bevarade fasader.
Tidigare satsningar som Domusvaruhuset får ge plats för
Galleria Boulevard och kring den gamla centralstationen har
vi nu fått ett komplett resecentrum för alla sorters kommunikationer.
Väster om stadskärnan har det externa handelsområdet
Härlöv vuxit med nya etableringar de senaste åren, och i
Hammar öster om centrum finns långt gångna planer på
ytterligare ett externt handelsområde med volymhandel och
shoppinggalleria.

16
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Den
vackra
staden

Forskning visar att städer som lyckas
väl med förändring och förnyelse följer
ett genomgående handlingsmönster.
Den framgångsrika staden arbetar aktivt med strategier och med planering
i nära samverkan mellan det offentliga
och privata. Det finns uttalade mål för
staden men samtidigt en flexibilitet
och vilja att snabbt ta hand om de
möjligheter som uppstår.
Som bas för en lyckad stadsutveckling behövs offentliga investeringar i
effektiv transportinfrastruktur, kollektivtrafik och profilbyggnader. När en
kommun vågar investera, ger det signaler till privata intressenter att det
här är en plats där det är intressant att
etablera sig och där investeringar kan
löna sig.
Med en tydlig plan för stadens
utbyggnad och utveckling skapas förutsättning även för snabba och flexibla
förhållningssätt. Kommunen har
beredskap för att välkomna initiativ
och etableringar, om än inte alltid i de
lägen som intressenterna först föreslår.
I dialog går det att hitta kompromisser
för den bästa möjliga utvecklingen av
staden.
Att skapa attraktiva mötesplatser
för invånare och besökare ger synergieffekter som ger ännu fler besökare.
Människor vill vara där det är att-

raktivt att vistas och dras till andra
människor. Positivt skvaller sprids via
personliga möten och via traditionella
och sociala medier.

Infrastrukturen är basen
I Kristianstad har vi nu byggt Kristianstadslänken och ett nytt resecentrum
för resande som enkelt möjliggör byten
mellan olika trafikslag. Kristianstadslänken är ett effektivt kollektivtrafikstråk som möjliggör resande mellan
tågstationen och de stora arbetsplatserna i stadens östra delar. En ny storhållplats har öppnat söder om Galleria
Boulevard och ytterligare en hållplats
norr om samma galleria.

Förnyelse av offentliga
byggnader och miljöer
I mars 2014 är rådhuskvarteret, det
nya Rådhus Skåne, åter befolkat efter tre års ombyggnad. Ett nytt hus
med plats för 700 medarbetare mitt
i centrum och i direkt anslutning till
Kristianstad C. Galleria Boulevard
som byggs av fastighetskoncernen
Steen & Ström blir en stor citygalleria
med 28 000 kvadratmeter handel
och parkeringshus för omkring 1 100
platser i centrala Kristianstad. Öster
om gallerian bygger kommunen till i
Kulturkvarteret och kanalparken med
skateboardbana för barn och ungdomar mitt i staden.

Naturnära resurser
Sedan 2010 har staden naturum Vattenriket, beläget centralt vid Helge å.
En numera känd profilbyggnad, som
också utsetts till Årets naturum 2012
av Naturvårdsverket.

Vi blir aldrig klara…
Handeln i Kristianstad har även i
lågkonjunkturer hållit ställningarna
väl. Försäljningsindex ligger förhållandevis stadigt och följer i stort den
nationella utvecklingen. Vid den senaste årssammanställningen 2012 visade
Kristianstad den tredje största ökningen i landet för sällanköpsvaror med ett
ökat försäljningsindex med 7 enheter
till 123 och en omsättning på nästan 3
miljarder kronor.
Ytterligare satsningar kommer att
öka genomströmningen av människor i
staden. Framöver planeras bland annat
ytterligare en etapp av Kristianstadslänken, ett nytt badhus, en utveckling
av stadens idrottsomrade och nya
bostadsomraden. Den koncentrerade
satsningen på stadskärnan ökar underlaget för handel, restauranger och olika
typer av upplevelser och service, vilket
i sin tur kommer att öka utbudet.
Kristianstad bygger för framtiden!
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Samverkansprocessen över tid
Samverkan
genom
Stiftelsen
Region
Kristianstad

Start för
Handelsstaden

Start för
arbetsgrupperna

Naturum
Vattenriket
invigs

2011

2012

Ansökningar
Quality Mark och
Årets Stadskärna
2013

Ansökning
Årets
Stadskärna
2014

Stadsomvandlingen
fortsätter

Galleria
Boulevard
invigs

1990
2010

Gemensamma
målsättningar
och SWOT

2013

Ny
verksamhetsledare

Visionsarbete
för kommunen

Nya
Kristianstad C
invigs

2015

Kristianstad
fyller 400 år

Rådhus Skåne
vid Stora Torg
invigs

2016

Samarbete för utveckling

Mål fram till 2020

Sedan 1990-talet har insatser gjorts för att stärka Kristianstadstraktens attraktivitet genom en bred samverkan mellan
offentliga och privata intressenter. Stora delar av samarbetet
kanaliserades under flera år genom Stiftelsen Regionen Kristianstad, där kommunen, handelsföreningen och fastighetsägarna deltog tillsammans med ytterligare intressenter. Bland
annat arrangerades 1991-2010 stadsfestivalen Kristianstadsdagarna varje sommar.
Med ambitionen att sätta ett starkare fokus på själva
stadskärnan, bildade de tre parterna Kristianstads kommun,
Handelsföreningen och Fastighetsägarna i Kristianstad organisationen Handelsstaden 2010. Samarbetet mellan handlare, fastighetsägare och kommun har därigenom förstärkts
och formaliserats på ett nytt sätt.

Vision 2020
• Handelsstaden Kristianstad är känd
som en av Sveriges mest trivsamma
handelsplatser. Stadskärnan är en
stark, levande och attraktiv mötesplats där stadens traditioner möter
framtiden.
• Kristianstads stadskärna har tillsammans med nya Galleria Boulevard
över 200 verksamheter inom handel,
restaurang och café med ökad omsättning för handeln och besöksnäringen.

• Tillgängligheten och förbindelserna
till och inom centrala Kristianstad
har förbättrats genom utvecklandet
av väl fungerande kollektivtrafik,
gång- och cykelstråk, parkeringsplatser och vägnät.
• Organisationen Handelsstaden Kristianstad har fördjupat sitt samarbete
och staden Kristianstad har blivit
utsedd till Årets Stadskärna.

• Kristianstad har utvecklats med flera
centrumnära bostäder och arbetsplatser.

De olika rollerna för Handelsstaden Kristianstads operativa arbete 2014

Styrelsen
riktlinjer och beslut

Arbetsgrupperna

Verksamhetsledare

• Framtagande av projekt/
åtgärdsförslag

• Arbete med den dagliga
verksamheten och
evenemang

• Sammanställning av
minnesanteckningar och
redovisning till styrelsen
• Statusrapport och förslag
till styrelsebeslut

Ordinarie ledamöter i styrelsen 2014:
Handelsföreningen
Martin Nilsson (ordförande, ingår i presidiet)
Anders Nilsson
Mats Kvist
Fastighetsägarna
Peter Thulin (vice ordförande, ingår i presidiet)
Henrik Strand
Åke Lind

• Samordning av marknadsaktiviteter

Kristianstads kommun
Jan Pålsson (vice ordförande, ingår i presidiet)
Charlotte Lindström
Anders Magnusson

• Deltagande och operativ i
arbetsgrupperna

Verksamhetsledare
Tin Josefsdotter
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Ägarstruktur för Handelsstaden Kristianstad
Kristianstads
kommun

Fastighetsägarna

2017

2018

2019

2020

Centrumnära
bostäder

Mål, strategier och visioner
Handelsstaden Kristianstad ska arbeta
såväl kort- som långsiktigt med att
stärka utvecklingsarbetet för stadskärnan och fungera som samordnare för
gemensamma ställningstaganden och
mätbara mål. Målen definieras och beslutas av Handelsstaden Kristianstads
styrelse som i sin tur ger arbetsgrupperna uppgiften att konkretisera dessa
uppsatta mål. Arbetet med Handelsstaden Kristianstad ska ske i enlighet med
Town Centre Management (TCM
arbetar för en vitalare och livligare
stadskärna.)
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2014

Handelsföreningen

Handelsstaden Kristianstad
Ideell förening

Organisationsform och ägarstruktur
Samarbetsorganisationen Handelsstaden Kristianstad ägs av
Kristianstads kommun, Handelsföreningen och Fastighetsägarna i samverkan.
All operativ verksamhet sker genom Handelsstaden
Kristianstad Ideell förening som i sin tur äger servicebolaget
Handelsstaden Kristianstad AB.

Finansiering
Handelsstaden Kristianstad finansieras genom en årlig insats
från vardera ägarparten om 500 000 kronor, alltså totalt
1 500 000 kronor. Utöver detta ges marknadsföringsstöd
från Kristianstads kommun och Handelsföreningen på
350 000 kronor för 2014.

Styrelse, verksamhetsledare och
fyra arbetsgrupper
Styrelsen i Handelsstaden Kristianstad består av nio ordinarie ledamöter, tre personer från varje ägarpart.
Handelsstaden Kristianstad sköts av en heltidsanställd
verksamhetsledare, som ansvarar för det dagliga operativa
arbetet. Verksamhetsledaren deltar även i de fyra arbetsgrupperna.

Handelsstaden Kristianstad AB

Vision:
”Handelsstaden Kristianstad
är känd som en av Sveriges
mest trivsamma handelsplatser.
Stadskärnan är en stark, levande
och attraktiv mötesplats där
stadens traditioner möter
framtiden.”
19

MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN

Från ord till
handling
De fyra arbetsgrupperna
Marknadsföringsgruppen
arbetar med att marknadsföra och profilera Kristianstad som
en attraktiv handels-, evenemangs- och mötesplats.

Tillgänglighetsgruppen
arbetar för att centrum ska vara tillgängligt för alla, oavsett
hur man tar sig fram. Den som går till fots – även med
rollator, eller barnvagn – den som cyklar, åker rullstol, reser
kollektivt eller med bil ska enkelt kunna röra sig och hitta
rätt i centrum. Goda parkeringslösningar både för cyklar och
bilar utgör en viktig grund.

Rent och snyggt-gruppen
arbetar för att centrum ska vara vackert, välstädat och tilltalande bland annat när det gäller belysning, fasader, uteserveringar och möblering.

Tryggt och säkert-gruppen
arbetar för att centrum ska upplevas som tryggt och säkert
för boende, verksamheter och besökare.

20
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Den välkomnande staden
Handelsstaden Kristianstads
operativa arbete sker i fyra
arbetsgrupper.

Marknadsföringsgruppen arbetar
med att marknadsföra och profilera
Kristianstad som en attraktiv handels-,
evenemangs- och mötesplats. Med
evenemang och aktiviteter bidrar vi till
att göra stadsbesöket till en helhetsupplevelse för alla åldrar.
Kristianstad har ett stort geografiskt
marknadsområde. Det sträcker sig förutom området kring staden även över
södra Småland, Blekinge, nordöstra
Skåne och östra Skåne.
Genom samordnad marknadsföring
kan vi bättre nå ut till den vida krets av
kunder och besökare som kan lockas
till staden.
Samarbetet med Kristianstadsbladets magasin Kristianstad Open
som sprids i 118 000 exemplar ger
Handelsstaden möjlighet att sprida
sina budskap varje månad. Även andra
dagstidningar, radio, bussreklam och
sociala medier är kanaler som utnyttjas.
Den stora byggröran i centrum har
inneburit utmaningar, men med hjälp
av ett extra marknadsföringsstöd från
Kristianstads kommun har vi kunnat
föra ut budskapet om att stan fortfarande är öppen och tillgänglig. En app
utvecklades för mobiltelefoner, och gav
ständigt uppdaterad information om
aktuell tillgång på parkeringsplatser
och omledning av trafiken.

Mål och aktiviteter 2014:
• Att under våren ta fram och presentera ett samlat och strategiskt grepp
kring varumärket Handelsstaden
Kristianstad.
• Undersöka behov och möjligheter
för gemensamt presentkort i city,
gratis WiFi samt digitala orienteringsskyltar.
• Att erbjuda Handelsföreningens
medlemmar grundläggande utbildning inom e-handel och sociala
medier.
• Att under våren eller hösten genomföra en söndagsöppetkampanj i
samarbete med Kristianstadsbladet.
• Att fortsätta projektet Service och
värdskap med målet att tydligt förbättra resultaten vid anonyma kundundersökningar.
• Att varje månad erbjuda aktiviteter
och evenemang i samband med
lördagsshoppingen.
• Att engagera handlare och företag i
centrum i stadens jubileumsfirande
och skapa lockande erbjudanden under de tre kalasdagarna 22-24 maj.

Resultat 2012–2013
• Gemensam hemsida färdigställd
med info om utbud, evenemang,
parkering, öppettider med mera.

• Parkeringsapp har tagits fram och
spritts genom handelsstaden.com.
Parkeringsbroschyrer har också
delats ut i butikerna.
• Löpande marknadsföring varje månad marknadsföring av aktiviteter
och öppettider i tidningar, radio och
på webben.
• Samarbetet kring marknadsföring
och parkeringsinformation, med
appen, broschyrer, annonsering,
hänvisningsskyltar med medra
har bidragit till hög beläggning på
gratisparkeringarna vilket har ökat
tillgängligheten i stan under ombyggnationstiden
• Bussannonseringskampanj har genomförts i Hässleholm i två längre
perioder.
• 50 chefer och ledare från 32 företag
deltog i utbildningsdag om service,
bemötande och värdskap.
• 135 butiksmedarbetare från 38
företag deltog i utbildningsdag om
service, bemötande och värdskap.
• Minst en aktivitet eller evenemang,
exempelvis modevisningar, utställningar och musikframträdanden har
genomförts varje månad.

En stad
för alla
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TRYGGT OCH SÄKERT-GRUPPEN

TILLGÄNGLIGHETSGRUPPEN

Den trygga staden

Den tillgängliga staden

Tryggt och säkert-gruppen har som
syfte för att stärka tryggheten och
säkerheten i Kristianstad. Vi arbetar
för att staden ska uppfattas som trygg
av boende, verksamma och besökare.
Arbetsgruppens nollvision innebär att
inga rån ska ske i centrumhandeln.
För att få människor att känna sig
tryggare behöver vi veta vad de upplever som otryggt. I det lokala Brottsförebyggande rådets regi har en bredd
grupp invånare bjudits in till trygghetsvandringar. Under vandringen har
man kartlagt områden i och platser
som uppfattas som otrygga respektive
trivsamma och trygga. Upplevelserna
har sedan legat till grund för åtgärder.
Bland annat har buskar och träd tagits
ner eller beskurits och belysning har
förbättrats.
För att öka tryggheten på gator och
torg pågår arbete med att skapa ett
paragraf 3-område, där ordningsvakter
har större möjligheter att agera, och
med att få tillstånd till kameraövervakning.
Ett arbete med säkerhetscertifiering
av butiker utifrån det nationella programmet ”Skydd mot rån i handeln”
startade under 2012 och ska fortsätta
två år framåt. I Kristianstad har vi
kompletterat certifieringen så att den
även omfattar brandsäkerhet. Den
första butiken blev klar för certifiering
hösten 2013 och ett 20-tal av de cirka
140 centrumbutikerna har påbörjat
certifieringsprocessen.
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Även trafiksäkerheten i centrum är
viktig och har stärkts genom utbyggnaden av nya gång- och cykelstråk. Parkeringsstrategin som med ingen eller
låga avgifter uppmuntrar parkering i
utkanten av stadskärnan bidrar också
till minskad biltrafik och ökad trygghet
på centrumgatorna.
Tryggt och säkert-gruppen samarbetar med säkerhetsansvariga inom
kommunens räddningstjänst, med
polisen och med det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Aktiviteter och mål 2014
• En strategi för införande av paragraf
3-område, kameraövervakning samt
pollare i centrum under perioden
ska vara framtagen och förankrad
senast mars 2014.
• En enkätundersökning ska under
2014 genomföras i centrum för att
få svar på hur verksamma och allmänheten upplever trygghetskänslan
i Kristianstad innerstad under 2014.
• Certifieringsarbetet intensifieras
med målet att minst 25 procent av
handlarna ska vara certifierade den
31 december 2015.
• Besiktning och utbildning i certifieringsarbetet görs med målet att
även övriga 75 procent handlare i
centrum systematiskt ska använda
delar av Handelns Arbetsmiljökommittés 13-punktsprogram före den
31 december 2015 även om de inte
uppnår certifieringsstatus.
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Resultat 2012–2013
• Kommunens enhet för Skydd och
säkerhet inom Räddningstjänsten,
Polisen, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och kommunens
bostadsbolag ABK har engagerats
som samarbetsparter i projektet
”Trygg och säker butik”
• Polisen, räddningstjänsten och ABK
deltog i certifieringsutbildningen.
• Information om ”Trygg och säker
butik” för Handelsföreningens
medlemmar.
• Ansökan om tillstånd för kameraövervakning i centrum inlämnad till
Länsstyrelsen.
• Ett 50-tal enkätsvar om butikernas
syn på säkerhet och engagemang,
överlämnade till kommunens säkerhetschef som underlag för arbetet
med införandet paragraf 3-område.
• Ett tiotal butiker är certifierade och
flera är inne i processen.
• Kommunen har röjt buskage och
förbättrat belysning på otrygga
platser som pekats ut i trygghetsvandringar.

Tryggt
för alla

Tillgänglighetsgruppen arbetar för att
centrum ska vara tillgängligt för alla,
oavsett hur man tar sig fram. Den
som går till fots – även med rollator,
eller barnvagn – den som cyklar, åker
rullstol, reser med buss eller tåg eller
kommer med bil ska enkelt kunna röra
sig och hitta rätt i centrum.
Goda parkeringslösningar för både
cyklar och bilar utgör en viktig grund.
Hinder för människors framkomlighet ska undanröjas i största möjliga
mån och fastigheternas entréer göras
välkomnande och tillgängliga även för
dem som har funktionsnedsättningar.
Tack vare forskningsprojektet ”Kom
så går vi” vid Lunds universitet fick
Kristianstads kommun tidigt upp ögonen för tillgänglighetsanpassning. När
forskare i början av 2000-talet promenerade med pensionärer och personer
med funktionsnedsättningar i stan,
upptäcktes många små hinder. Sedan
dess har många trottoarkanter fasats
ner, ledstråk har lagts i trottoarbeläggningar, hörslingor har installerats och
trappor har bytts mot ramper. Fastigheter har inventerats och fastighetsägare
har fått rådgivning om enkelt avhjälpta
hinder. Kristianstad har varje år legat
bland de 20 bästa kommunerna i Humanas tillgänglighetsbarometer och
emellanåt gått upp i topp. Men mycket
kan ännu bli bättre.
I samband med alla om- och nybyggnationerna i centrum har den

enskilt största frågan för Tillgänglighetsgruppen varit att säkra upp parkeringsytor i och i närheten av centrum.
Flera hundra nya tillfälliga eller permanenta centrumnära parkeringsplatser
har skapats under ombyggnadstiden,
såväl avgiftsfria som avgiftsbelagda.
Med hjälp av Marknadsföringsgruppen
har parkeringsläget kommunicerats till
allmänheten.
Aktiviteter och mål 2014:
• Sprida information för att jämna ut
parkeringsbeläggningen.
• Påverka användningen av centrumnära parkeringar så att det lågt
nyttjade Norra Kasern-området ökar
med 15 procentenheter.
• Fortsätta parkeringsinventeringarna
och hjälpa kommunen att utvärdera
den nya indelningen av parkeringszoner som införs i mars 2014.
• Fortsatta insatser för tillgänglighetsanpassning och undanröjande av
enkelt avhjälpta hinder.
• Verka för att fler trappor ersätts av
ramper och utjämnade nivåer i butiksentréer, och om det inte går, att
ledstänger sätts upp och att trappsteg
markeras för synsvaga.
• Införa säkra trottoarpratare för synskadade.

Resultat 2012-2013
• Tillgänglighetsanpassning av entréer
till butiker och bostadsfastigheter.
• God dialog skapade parkeringsmöjligheter trots stora byggprojekt.
• Ca 300 p-platser har tillkommit i
centrum.
• 1 182 avgiftsfria centrumnära
p-platser har tillkommit
• 13 vägvisningsskyltar till de nya
p-platserna har satts upp.
• 15 anvisningar till avgiftsfria parkeringar har målats på körbanorna.
• Förbättrad tillgänglighet med cykel
till och från stadskärnan.
• Rådgivare till kommunen för att
upprätthålla en god tillgänglighet
när Hammarshus och motorvägen
byggs respektive renoveras.

Alla kan ta
sig fram
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RENT OCH SNYGGT-GRUPPEN

Den vackra staden
Rent och snyggt-gruppens arbete ska
leda till att stadskärnan upplevs som
fräsch, attraktiv och tilltalande. Som
stöd och utgångspunkt används Kristianstads kommuns stadsmiljöprogram,
som 2012 utarbetades av stadsbyggnadskontoret med Handelsstaden som
referensgrupp.
Med syfte att skapa en vacker och
enhetlig stadsmiljö har gruppen tillsammans med kommunens tekniska
förvaltning valt ut nya bänkar som anpassats efter den historiska miljön och
papperskorgar till gatorna i centrum.
Möbleringsförslag ställdes ut så att
allmänheten kunde lämna synpunkter.
Ett 30-tal bänkar köptes in och placerades ut med samfinansiering.
Genom att engagera barn och
ungdomar och göra dem delaktiga,
försöker vi ge dem känsla och respekt
för sin stad som gör att de blir rädda
om den. Exempelvis har elever från
floristutbildningen hjälpt till att
smycka staden vid årets högtider och
Barnkulturhuset Barbacka har ordnat pysseldagar då barnen har gjort
utsmyckningar till jubileumsåret. En
rent- och snyggt-kampanj med tävling
för skolelever har arrangerats och de
vinnande bidragen bland elevernas
slogans och bilder dekorerar nu både
stadens sopbilar och knappar som kan
sättas på kläderna.

Mål och aktiviteter 2014
• Fortsatt arbete med attitydpåverkan.
En Rent- och snyggt-checklista för
fastighetsägare och näringsidkare ska
utvecklas.
• Stadsmiljöprogrammet ska implementeras hos berörda handlare och
fastighetsägare vid informationsmöten med kommunens stadsbyggnadskontor.
• Utsmyckningar vid infarterna ska
förbättras under året.
• Jubileumssmyckning ska synas
överallt. Konstnärer och arbetslösa
målarlärlingar gör fasadvepor till
fastigheter i centrum. Barbackabarnens vimplar sätts upp i lyktstolpar.
• Levande och attraktiva mötesplatser
förstärks genom ökat samarbete med
utbildningar, bland annat Floristutbildningen på Milnergymnasiet,
Konstskolan på Önnestads folkhögskola och Yrkeshögskolan Bagare
och Konditor.
• Fortsatt utveckling av vinterbelysning.

Evenemang och familjeaktiviteter
Resultat 2012-2013
• Prototyp av nya bänkar och papperskorgar utställda för allmänhetens
synpunkter. Framtagen skiss för
placering av nya bänkar.
• Framtagen åtgärdsplan för ett renare
Kristianstad 2013.
• 33 samfinansierade bänkar monterades upp på gågator och torg.
• ”Jag blir sjukt ledsen av skräp på
marken” – kampanj. 4 000 knappar
beställdes och ca 2 000 har delats ut
till skolor och allmänhet.
• Fotodokumentation av uteserveringar och träd/planteringskärl i staden.
• Extra städresurs i stadskärnan sattes
in under sommaren 2013.
• Genomförande av ny vinterbelysning i stadskärnan (etapp 1).

Handelsstaden Kristianstad samarbetar
med föreningar, skolor, företag och
privatpersoner för att skapa ett brett
utbud och engagemang i alla åldrar.
Ett mål är att upptäcka och utforska
den fantastiska mötesplats stadskärnan
utgör. Att visa att den offentliga miljön
välkomnar alla – både besökare och
utövare.
Exempel på föreningar, organisationer och skolor vi genomfört evenemang tillsammans med, eller upplåtit
torg och gågator för att presentera
deras verksamhet är: Kristianstads
Ridsällskap, Skånes Kaninhoppare, Biodlarföreningen, Bondens egen Marknad, KDFF, Lions, Åhus Blåsorkester,
Stadsmusikkåren, Wendes Militärhistoriska Sällskap, Kristianstadsflickorna,
Danskompaniet Barbacka, Capoeria
abada, C4 gymnasterna, Österäng
HipHop, TIP Generation Kristianstad,
C4 Gymnasiets teaterprogram, Plusgymnasiet, Kommunala Musikskolan,
Floristutbildningen på Milnergymnasiet, Konstskolan och textillinjen på
Önnestads Folkhögskola, ArtQueen,
Konsthallen ochTrefaldighetskören.
Utöver detta upplåts platser centralt
för 15–20 idrottsföreningar som säljer
grillad korv för att få in pengar till
respektive verksamhet.
Street
Street är ett evenemang som vi genomför andra året i rad i juni 2014. Street
är dans och rörelse i city med fokus på
mångfald! 2013 medverkade: Kristianstadsflickorna, C4 gymnasiets teaterprogram, AIRWIPP från Helsingborg,
Future Promotion med den flerfaldiga
VM mästaren Andreas Lindqvist i
BMX som dragplåster, C4 Gymnasterna, Danskompaniet Barbacka, Österäng HipHop, Abada Capoeira.

2014 samarbetar vi med Galleria Boulevard för att få hit en känd rappartist
och även utöka uppvisningsdelen med
workshops i BMX, skateboard, capoeira, dans och så vidare. Alla föreningar
och grupper som var med och uppträdde under det lyckade premiäreventet 2013 är välkomna tillbaka.
Ett annat stort dragplåster är eventet Italienska sportbilar där gågatorna i
centrum fylls av vackra historiska och
moderna bilar och människor.

Kristianstad som modestad
Kristianstad har länge varit modets
stad och det har årligen genomförts
modeshower både vår och höst. I april
gästades modeshowen och catwalken till mångas glädje av Yohio. Vid
Galleria Boulevards invigning bjöd
Handelsstaden, i samarbete med Steen
& Ström, på en hårshow med mycket
attityd – the future is in your hair!
Medverkade gjorde Handelsföreningens medlemsfrisörer och salonger. I
oktober togs ett helt nytt grepp där
vi presenterade vinterns mode i en
annorlunda form. Heavenly Fashion
framfördes på vit catwalk med både
harpspel och körsång som ackompanjerande musik. Entrén gick oavkortat
till de drabbade av naturkatastrofen i
Filippinerna.
Nytt för modets stad 2014 blir
införandet av en ”dogwalk”, där hussar
och mattar kan överträffa varandra i att
klä upp sina älsklingar enligt modets
alla regler. Vi kommer att låta boende
och besökarna vara huvudpersonerna
vid nästa arrangemang.
Kristianstad som konststad
Handlarna vill gärna koppla ett shoppingbesök med en konstupplevelse och
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Tack

upplåter därför sina skyltfönster till
konstnärer under några dagar varje
höst. Tidigare år erbjöds lokala konstnärer att ställa ut men i år gick uppdraget till Konstskolan och textillinjen på
Önnestads Folkhögskola. Det blev ung
konst på temat Stad efter en inspirationsresa till Berlin. Floristutbildningen på Milnergymnasiet smyckade en av
gågatorna och en yrkeskonstnär skulpterade i trä på Lilla Torg där besökarna
också fick prova på att själva bokstavligen hugga i trä. En annan gata uppläts
till skulpturgata under dessa dagar.
Det stora spöktåget
Den 1 november bjöd Handelsstaden
in kommunens förskolor att delta i ett
spöktåg med avgång från Tivoliparken.
På Lilla Torg slöt allmänheten upp och
sjöng spöksånger tillsammans med
Tuta & Kör. Ett härligt arrangemang
med många glada barn.
Julstämning och eld!
Vad kan vara bättre än att stilla staden
och låta invånarna och besökarna
njuta av butikernas vackra skyltning
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Kristianstad Bokfestival
(Arrangör: Kristianstads kommun)
Med författarföredrag, debatter och
uppläsningar är bokfestivalen det största eventet i Sverige efter bokmässan
i Göteborg. En mötesplats för hela
världens litteratur. Under en lördag
fylls stadens gator och torg av bokbord
med spännande litteratur.

och julbelysningens sagolika sken? Till
detta kom eldartisters skådespel och
Lennarts Landhs 3 meter höga isspis
som kulminerande när det tändes en
brasa i kaminen. Ett spännande möte
mellan is och eld som fyllde både stor
och liten med förtjusning.
Idoltradition i stan!
Det har blivit en tradition att vinnaren
av TV 4:s succéprogram Idol framträder och signerar skivor i direkt anslutning till julhandeln. Det började 2009
med Erik Grönwall och Calle Kristiansson och 2013 kom Kevin Walker,
Erik Rapp och Miriam Bengtsson. Där
emellan har vi besökts av Jay Smith
och Minna Karlsson, Amanda Fondell
och Robin Stjernberg.
Barnen är i centrum
Vi bjuder in till Barnens City två
gånger per år där barn och föräldrar
kan vara aktiva och dela spännande
upplevelser i stadskärnan. De får möta
och klappa djur, mingla med clownerna och Handelsstadens maskot Bruse.
De kan prova på att jonglera och gå
på lina, sitta i Car Kings spelbil på
torget, titta på kaninhopptävling eller
vara med och måla sin drömstad under
det årligt återkommande evenemanget
Konstruta.
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Genomförda evenemang
under 2013
Italienska sportbilar
(Arrangör: Handelsstaden Kristianstad)
Italienska sportbilar fyller hela Västra
Storgatan med sportbilar, både gamla
och nya modeller.
Smakgatan/Bondens egen marknad
(Arrangör: Kristianstads kommun)
Smakgata i södra delen av Östra Storgatan med produkter från den lilla
producenten. Här kan du provsmaka
och köpa närproducerade varor från
lokala matproducenter. Smakgatan
genomfördes en lördag i månaden från
april till december. Arrangemanget
ingår sedan våren 2013 i Bondens
egen Marknad, som startades i april
2013.
Stadsmusikkåren
(Arrangör: Stadsmusikkåren)
Stadsmusikkåren spelar vid ett antal
tillfällen runt om i centrum. Ett uppskattat inslag som slår an en ton av
historia och tradition.

Barnens city
(Arrangör: Handelsstaden Kristianstad)
Lek och stoj på stan för hela familjen med ponnyridning, clownerna
Spellevink och Pellevipp, maskoten
Bruse, godisregn, prova på att spela
datorspel i Car Kings specialbyggda
bil och prova på cirkus med Tobias
Chili. Evenemanget genomförs vår och
höst.

Månglarmarknad
(Arrangör: Handelsstaden Kristianstad)
Butikerna flyttar ut på gågatorna och
har fina erbjudanden. Musik och underhållning på uteserveringar och torg.
Sommar Kristianstad
(Arrangör: Kristianstads kommun,
Handelsstaden Kristianstad)
Musik, underhållning, dags- och
kvällsaktiviteter med mängder av artister och arrangemang, som Rix FM,
Idolkväll och Nisse Hellberg med flera,
under sommaren i centrala Kristianstad.

Första Spadtaget till Galleria
Boulevard (1 september 2012)
Köpcenterkoncernen Steen & Ström
och entreprenören Peab bjöd in allmänheten tillsammans för att fira det
första spadtaget och att bygget sätter
igång med Galleria Boulevard. Alla
som var där fick chansen att sätta sin
signatur på en av de 1 000 pålar som
skulle användas vid bygget!

Modevisningar utomhus
på Lilla Torg
(Arrangör: Handelsstaden Kristianstad)
Modevisningar för allmänheten med
kläder från stadens butiker för att
inspirera och visa på det breda utbudet. I år anlitades Senzamodello med
sjungande och dansande modeller på
catwalken.
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Vi firar 400 hela året
Kristianstads 400-årsjubileum blir en rungande fest för, av och med alla Kristianstadsbor.
Jubileumsåret bjuder upplevelser för alla sinnen och firandet sker i tre delar med förfest,
kalas och efterfesten. Firandet rivstartade med en storslagen Friskis & Svettisshow i arenan
med mer än 700 deltagare. Nu trappas förfesten upp fram till födelsedagskalaset som varar
i dagarna tre. Efter Handelsstadens Sommar i city-arrangemang börjar nedvarvningen på
efterfesten, blicken riktas framåt mot de kommande 400 åren.

I maj 2014 är det 400 år sedan Christian IV grundade
Kristianstad. Det ska vi fira kungligt, med evenemang
för både stora och små, under hela året.
Så när Kungen tittar ner från sin himmel kommer han
inte att bli besviken. Han var själv en väldigt aktiv man
med många intressen, en del av dem mer kända, andra
helt okända för den breda allmänheten.
Under jubileumsåret vill vi att fler ska lära känna Kungen,
hans egen och vår stads historia. Vi kommer därför att låta vår
stolta stads käre grundare själv få kungöra olika evenemang
som vi samlat i vår späckade jubileumskalender.
Inför utvalda evenemang kommer Kungen själv att dyka upp
på facebook.com/ kristianstad400 för att presentera evenemang,
bjuda in och hälsa välkommen.
Samtidigt som du får veta mer om evenemangen och om
Kungen själv, kommer han att ge dig chansen att vinna fina
priser, som till exempel entré till det aktuella evenemanget. Så
nu är det upp till dig att läsa på om Christian IV!
Välkommen in på facebook.com/ kristianstad400. Mötesplatsen
för dig som vill ha koll på Kungen och allt som händer i
Kristianstad under jubileumsåret 2014.

Delar av årets programpunkter

Förfesten
Nyårslöftet
Landskamp handboll
Idrottsgala
Trollkaren från Oz
Påsk/Konstrunda
Veterantåg

Kalaset börjar
Kalaset
Face It – utställning
Militärhistoriska
kopplingar
SommarKristianstad
Åhus Beachhandboll
Tivolikonserter
O-ringen
Scoutläger i Tivoliparken

Efterfesten
Invigning Kulturkvarteret
Framtidsveckan
Havsdagarna
Bokfestival
Smakmånad

GILLA
KUNGEN!
VINN
N YÅRSLÖFTET!
DENDET
1/1 HAR
DU MÖJLIGHET
ATT KICKSTARTA
BUBBLAR
AV EVENEMANG
I VÅR
2014
MED STAD
ETT HÄFTIGT
TITTA
IN
VACKRA
NÄR VI GYMPAPASS.
NU FYLLER 400
ÅR.
PÅPÅFACEBOOK.COM/KRISTIANSTAD400,
FACEBOOK.COM/KRISTIANSTAD400
TÄVLA
OCH
BLI EN
AV 10 VINNARE
SOMALLT
FÅR
KAN DU
KOLLA
KUNGEN
OCH FÖLJA
GYMPA
LOSS MEDHÄR
HUNDRATALS
ANDRA
SOM HÄNDER.
KAN DU OCKSÅ
TILL ARTMADE
I KRISTIANSTAD
VINNA BILJETTER
TILL ARENA
PÅ FRISKIS
& EVENEMANG.
SVETTIS MEGAPASS
OLIKA
NYÅRSLÖFTET!

GILLA MIG PÅ FACEBOOK
FACEBOOK.COM/KRISTIANSTAD400
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Kristianstad på nätet
Stadsmiljöprogram för Kristianstad

Kristianstads kommun har med Handelsstaden som referensgrupp tagit
fram ett stadsmiljöprogram, som ger stöd vid omvandling och utveckling av centrum. Programmet används av näringsidkare i staden som
behöver riktlinjer vid utformningen av fasader, uteserveringar, skyltar
och belysning. Hela stadsmiljöprogrammet hittar du på länken:
www.kristianstad.se/stadsmiljoprogram

Kristianstads fotoalbum på Flickr

Nära två miljoner gånger har bilder ur Kristianstads kommuns
Flickr-album visats sedan starten 2011. Flera hundra har löpande följt
ombyggnaderna i centrum genom albumet ”Kristianstad bygger”.
www.flickr.com/photos/kristianstadskommun/collections

Bakom de här länkarna hittar du mer av allt
vad Kristianstad har att bjuda på
www.handelsstaden.com
www.kristianstad.se
www.turism.kristianstad.se
www.kristianstad.se/400
www.regionmuseet.se
www.vattenriket.kristianstad.se
www.galleriaboulevard.se
www.kristianstad.se/barbacka
www.kristianstadsteaterforening.se
www.musikisyd.se
www.kristianstad.se/bokfestivalen
www.kristianstadarena.se

Foto i publikationen är tagna av: Bo-Ingvar Jönsson, Caroline Göransson/found.se, Jonas Rosenberg,
Claes Sandén, Cecilia Sandén, Kristianstads kommun, Handelsstaden Kristianstad och Metod Reklambyrå.
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