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Hässleholm gör studieresa till Kristianstad
Vad är det som gör en stad levande? Och vad betyder täthet för en
stads attraktionskraft och utveckling? Den 8 juni åker Hässleholms
kommunstyrelse på studieresa till Kristianstad för att lära av grannen.

Kommunerna Hässleholm och Kristianstad samarbetar på en mängd olika
områden för att öka attraktiviteten och bli en ny tillväxtmotor i nordöstra
Skåne. Som ett led i det arbetet genomför Hässleholms kommunstyrelse en
studieresa den 8 juni med stadsvandring genom Kristianstad. Några av
frågeställningarna är: Vad är det som gör en stad mer levande? Vad betyder
det för en stads attraktionskraft och utveckling att attraktioner och aktiviteter
ligger så tätt? Och hur kan man skapa ett bra samtalsklimat mellan samhällets
olika aktörer?
- Vi har idag ett mycket bra och nära samarbete med Kristianstads kommun
där det är en självklarhet att vi hjälps åt och delar med oss av våra
erfarenheter. När det gäller stadsutveckling har Kristianstad kommit långt, och
där har vi säkert en hel del att lära inför förnyelsen av Hässleholms stad. Det
ska bli en väldigt intressant dag, säger Lena Wallentheim (S),
kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm.
Efter valet 2006 påbörjades samtal över partigränserna för att peka ut
riktningen för Kristianstads utveckling i ett antal viktiga investeringsprojekt
och ställningstaganden. Detta kom att kallas Handslaget. En del av projekten
var till en början mycket kritiserade och ifrågasatta, men har visat sig vara
lyckosamma. Kristianstad har utsetts till Årets Stadskärna och Årets
Landsbygdskommun, Rådhuskvarteret utsågs till Årets bygge, IFK
Kristianstad har tagit SM-guld i handboll – och samtalsklimatet i staden har
förändrats.
Under stadsvandringen besöker Hässleholms kommunstyrelse bland annat
Kristianstads Arena, Naturum, Tivoliparken med Hälsans Trädgård,
barnkulturhuset Barbacka, Västra Boulevarden med Kristianstadslänken,
Resecentrum, Lilla Torg, Galleria Boulevard, Kristianstad Streetplaza
(skatepark), Kulturkvarteret med bibliotek och konserthus, regionmuseet,
konsthallen och Rådhus Skåne. Därefter blir det lunchsamtal med
kommunledningen i Kristianstad där representanter från olika partier deltar.
På eftermiddagen har Hässleholms kommunstyrelse sitt ordinarie
sammanträde i Rådhus Skåne.
Pressen är välkommen att vara med under stadsvandringen. Kontakta
projektledare Bjarne Öhrling för detaljer och tidsschema.
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