
ÖVRIGT FRÅN GATA/PARK

Ansvaret för skogen har tidigare legat på Fastighetsavdelningen och har nu flyttats till Gata/ Park. 
Kommunens skog kring tätorterna sköts enligt en grön skogsbruksplan, där vi: 

• Tar stor hänsyn till skogens och naturens sociala värden
• Värnar om skogens betydelse för ett rikt djur- och växtliv
• Vill ta vara på skogens ekonomiska värden
• Ska ha ett klimatanpassat skogsbruk.
 
- Skogen är ett långsiktigt arbete och förvaltning. Det handlar om naturvård och att ta hänsyn till flera 
aspekter så som djur- och växtliv, klimatarbete, sociala värden med mera, berättar Tom Johansson, ansva-
rig för skogen.

Just nu arbetar avdelningen med akuta åtgärder på grund av vinterns stormar. Under 2021 gjordes även 
en inventering av skogen där man såg flera barkborreangripna träd som behöver åtgärdas.

Läs mer om arbetet med skog och tätortsnära natur på https://www.kristinehamn.se/bygga-bo-och-mil-
jo/miljo-och-naturvard/skog-och-tatortsnara-natur/ 
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Nya gymnasieskolan- 
Vad händer just nu?
Arbete och planering går framåt och följer tidplanen. Förstärkningsarbetet på stålkonstruktionen är färdigt och 
ska nu kontrolleras inför slutbesked. Konstruktören kommer under vecka 10 för att gå igenom arbetet tillsam-
mans med smeden och projektledare från kommunen. Efter det ska konstruktören skriva slutdokumentationen 
som är ett underlag inför slutbeskedet.

Just nu pågår funktionskontroll av tekniska system i byggnaden. Denna beräknas vara genomförd inom två veck-
or. Efter att denna genomförts ska de fel som noteras på provningen och övriga fel som är noterade i besikt-
ningsprotokollen åtgärdats. De allra flesta felen som ska åtgärdas påverkar inte processen med slutbeskedet, så 
bedömningen är att de eventuella felen som berör den processen snabbt kommer att kunna åtgärdas.

Parallellt med detta förbereder sig gatuavdelningen för att påbörja färdigställandet av utemiljön. Markarbetena 
kommer att starta inom kort.

Att byggnaden ska få ett slutbesked och därmed bli godkänd i början av april ser fortsatt ut att bli verklighet. 
Skulle något oväntat hända kommer information skickas ut till berörda verksamheter omgående.

Försvarsmakten har flyttat in i Rådhuset. 
Rådhuset ska belysas och arbetet för att få detta klart 
pågår. Försvarsmakten kommer också att flagga dygnet 
runt utanför Rådhuset. Flaggstången kommer därmed 
att belysas, det arbetet är pågående och kommer att 
vara klart inom kort.

Rådhuset ska belysas

Vi har haft en vattenläcka på Björneborgsskolan 
där en ny vattenledning måste anläggas. På grund 
av detta behöver vi gräva upp delar av skolgården 
och spärra av området där arbetet pågår. 

Planerad upprustning av Parkmagasinet kommer 
genomföras under våren med nya fönster som ska 
sättas in. 
 
Kostnad: 130 000 :- 
Klart: Våren 2022 
 
 

• Projekten pågår enligt plan. Under mars och 
framåt våren kommer flera projekt att komma 
igång i och med att många byggprojekt startar 
upp.

• Få vattenläckor just nu

Parkmagasinet

Vattenläcka på  
Björneborgsskolan

• Sportlovets skridskodisco blev en 
succé! Ishallen var full av familjer hela 
dagen och vi planerar för en repris till 
jullovet.

• Bastun har varit flitigt bokad sedan 
den placerades ut och det fungerar 
väldigt bra. Bastun tar en paus under 
våren och sommaren men ställs ut till 
nästa vinter igen.

På grund av en vattenläcka på Björneborgsskolan så måste 
en ny vattenledning anläggas.

Gata/ Park kommer att installera sensorer i papperskorgar, blomurnor och rabatter. Genom dessa sensorer 
kan vi mäta när papperskorgarna är fulla eller när blommorna behöver vattnas. Det innebär att vi inte behöver 
åka runt och manuellt kontrollera soptunnor, rabatter och urnor utan får en signal när det är dags för tömning. 
Sensorer installeras också för att mäta snödjup, fokuset blir att mäta i ytterområdena. Genom sensorerna får vi 
snabbt en indikation på när det är dags att snöröja.  
 
Vi kommer även att ha sensorer som mäter badtemperaturer under sommaren. Målet är att kunna spegla dessa 
mätningar i realtid på hemsidan.  
 
Sensorer placeras också ut för att mäta vattenflöden för att få en tidig indikation på när vattennivåerna är för 
höga. Vi installerar också en totalvädersstation så vi får dagliga uppdateringar om väder och väderutvecklingen.  
 
Sensorerna kommer att placeras ut under våren.  
 
 
 

Sensorer skapar effektivare 
arbetssätt

Jag säger till 
när det är dags 
för tömning!

Läs toppnyheten om 
våra nya sensorer!

I samband med Världsvattendagen uppmuntrar vi även i år företag, föreningar och arbets-
platser att blir kranmärkta och bidra till att få upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt 
dricksvatten är. Vi kommer även i år att dela ut certifikat till de som väljer att kranmärka 
sig. 

I år är temat för Världsvattendagen grundvatten – att göra det osynliga synligt.
Grundvatten är osynligt, men dess påverkan är synlig överallt. I takt med att klimatföränd-
ringarna blir värre kommer grundvattnet att bli mer och mer kritiskt.
 
Sveriges VA-aktörer har gått ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om natur-
resursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Det är nu över 100 kommuner och VA-organisa-
tioner som tillsammans kommunicerar vattnets värde, med tips för en mer hållbar vatte-
nanvändning, och här är självklart Kristinehamns kommun med. 

Kranmärkt

Genomförande av ny  
detaljplan för Sunneberg 

I området Sunneberg växer ett nytt bostadsområde fram. 
Här har nybyggnation av villor redan startat, och två av 
totalt tio fristående villor står redan på plats. I området 
planerar kommunen också för nybyggnation av flerbo-
stadshus med möjlighet till centrumändamål i bottenvå-
ning.

En tomt i anslutning till Djurskyddets lokal har också vi-
sat sig vara intressant för Distriktsveterinärerna. Distrikt-
sveterinärernas nya lokaler ska byggas av det kommunala 
fastighetsbolaget AB Kristinehamns Industrifastigheter 
som drivs och förvaltas av Kristinehamnsbostäder AB.

Redan innan årsskiftet påbörjades VA-arbetet på Sunne-
berg, och i slutet av mars kommer arbetet komma igång 
igen. Nästa etapp i exploateringen är att göra en för-
längning av Stambrogatan, gräva fram nya VA-ledningar 
och anlägga nya gator till det nya kvarteret. När VA-led-
ningarna dragits fram och gatan kring småhustomterna 
är klar kommer resterande åtta villor kunna byggas.
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