
ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK

Vi har påbörjat vårsopningen runt om i kommunen. För att sopa gatorna behöver vi också 
kunna vattna bort dammet men detta har inte gått att genomföra då vattnet fryser och utgör 
halkrisk. När vårvärmen kommer vårsopar vi för fullt. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt om 
var vi sopar och hur arbetet fortskrider.

Vårsopningen har startat
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Djurgårdsskolan

På Djurgårdsskolan sker en omfattande 
renovering i flera etapper. A-huset kommer 
vara färdigt för inflyttning efter påsk. Det 
har bland annat bytts tegelfasad där det be-
hövts samt ytskick invändigt. Nu fortsätter 
renoveringen med B-spåret.
 

För två år sedan startades en kampanj för att få fler invånare i Kristinehamns kommun att välja 
att få sina vatten- och renhållningsfakturor digitalt. Invånarna fick ett följebrev med sin vatten- 
och renhållningsfaktura med information att man kunde ansöka att få fakturan digitalt och såle-
des också bidra till ett bra miljötänk. Kampanjen visade sig minst sagt vara lyckad och trenden 
pekar nu helt klart på digitala fakturor!

– Vi har kört denna kampanj återkommande via Facebook och vi har fått in så många kunder 
som vill ändra sina fakturor till digitala försändelser, Jeanette Olsson, kund- och marknadsansva-
rig VA.   

Under uppföljningen under hösten 2021 såg man att trenden hade vänt och vid faktureringen av 
vatten- och renhållningsfakturor 1 april så är övervägande fakturor numera digitala försändelser. 

– Av 6 610 skickade fakturor för vatten och renhållning, är 4 273 stycken numera digitala. Det är 
jätteroligt att kampanjen slog igenom så hårt då vi tidigare hade övervägande mer pappersfaktu-
ror, säger Jeanette Olsson.

Även på ekonomiavdelningen gläds man åt den digitala framgången. 
 
–  Vi blev glatt överraskade över hur många som hörde av sig och ville ha hjälp att få digitala 
fakturor! Det är verkligen positivt, säger Anna Lundin, ekonomiassistent.
 

Fler väljer digitala fakturor

Förra året knep vi återigen första priset som årets biltvättarkommun i Sverige, där vårt tema var 
att barnen läxar upp oss vuxna i filmer om vikten att tvätta rätt. Vi blev också första kommunen 
att ge ut en barnbok som Hållbar biltvätt tagit fram. Syftet med barnboken var att lära barn och 
vuxna varför man inte ska tvätta bilen hemma. Boken delade vi ut till alla grundskolor i hela 
Kristinehamns kommun.

VI UPPMÄRKSAMMAR BILTVÄTTARHELGEN  
DEN 23-24 APRIL

FLYKTINGBOENDEN ORDNINGSTÄLLDA
Den 4 april öppnade Kristinehamns kommun upp för att ta emot flyktingar från Ukraina 
genom flyktingslussboenden. Flyktingslussboende innebär att människor får tillfälligt boen-
de i väntan på boende via migrationsverket. Boendena står klara men kommunen har inte 
fått några bokningar av platser ännu.

Stöd, vård & omsorgsförvaltningen har huvudansvar för mottagandet och Arbete, kom-
petens & välfärdsförvaltningen (AKV) bistår. AKV har hållit ihop arbetet med att beställa 
sängar och förbrukningsartiklar där fastighetsavdelningen har varit behjälpliga. Kosten har 
gjort ett stort arbete med att planera matförsörjningen till boendena. De som anländer till 
våra flyktingslussboenden ska kunna beställa fruktost och mat. Kosten kommer att leverera 
matlådor till boendena. 

Utomhusmiljön på nya  
skolan

• Det är dags för slutarbete på Picassoområdet.  
Gräsytor och belysning ska ordnas. 

Utanför KTIC ska det anläggas en 
ny parkering där grävarbeten startade 
måndagen den 4 april. Omliggande 
grönytor ska göras i ordning och snyg-
gas till.

IOT Sensorer har installerats och placerats ut i papperskorgarna. Det innebär att vi får en signal 
när papperskorgarna ska tömmas och vi behöver inte kontrollera papperskorgarna manuellt. 
Även en väderstation har placerats ut. Det ska också sättas ut sensorer vid badplatser i sommar 
för att kunna visa både väder och vattentemperatur i realtid via hemsidan.

• Välbesökta bastun får stå kvar april ut.  

• Bryggorna har börjat placeras ut, från 
skymningens badplats ner mot Picas-
soudden. Ska vara klart till den 1 maj. 

Vi har utrymme i budget att utveckla 
lekplatsen i stadsparken samt upprust-
ning av lekplatsen och bollplanen på 
Adlersparretorget i Villastan. Upp-
handling ska inledas inom kort. För-
hoppningen är att vi ska kunna teckna 
avtal med en vinnande anbudsgivare 
innan semestern och beställa lekutrust-
ning så att vi kan bygga till hösten. 
 

Ny lekpark i stadsparken

Albinvägen 

Under vecka 15-16 är Albinvägen vid han-
delsområdet avstängd på grund av vägar-
bete. Det bereds en ny gång- och cykelväg 
samt ett övergångsställe för att binda ihop 
och säkra övergången mellan handelsområ-
det och stadsparken. 

KTIC

Magister Löfs väg 2 
Just nu pågår en utredning inför rivning av 
en byggnad på Stenstalidskolans område. 
Alla material i byggnaden gås igenom för att 
kunna sorteras eller återbrukas på rätt sätt.  

Det pågår även riskanalys av närliggande 
byggnader. Upphandling av rivningsentrepre-
nör kommer ske under våren. Mer informa-
tion till närboende sker efterhand när upp-
handlingen och rivningslovet är klart.

Upphandling

Sensorer har installerats

Såhär ser sensorn i papperskorgarna ut.Installationen av sensorer har påbörjats!

Jeanette och Maja läser boken om hållbar biltvätt 
som Kristinehamns kommun gett ut tillsammans 
med Hållbar biltvätt.

Albinvägen stängs av vecka 15-16

Åtgärder i den nya gymnasieskolan och 
Kristinehamn Innovation Park är klara. 
Projektenheten har tillsammans med kon-
trollansvarig för projektet sammanställt all 
dokumentation och överlämnat det till Mil-
jö- och byggnadsnämnden inför beslut om 
slutbesked.

Under vecka 16 kommer ett slutsamråd gö-
ras på platsen. Då går ansvariga byggnadsin-
spektörer, projektledare och kontrollansvarig 
igenom kontrollplanen för byggnaden. Där 
går man igenom de åtgärder som gjorts och 
ser över att allt stämmer i dokumentationen.

Nästa steg är Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut om slutbesked.
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