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Brottsofferdag
i Kristianstad
Brottsofferjouren i nordöstra 
Skåne arbetar i Kristianstad, 
Östra Göinge och Bromölla 
kommuner och ingår i Brottsof-
ferjourens riksförbund.

Erjuder råd och stöd

Brottsofferjouren erbjuder råd 
och stöd till personer som skall 
medverka vid rättegångar.

Det kan gälla hjälp i kontakter 
med myndigheter och försäk-
ringsbolag eller bara någon att 
tala med.

Brottsofferjouren är en ideell 
förening med ett 30-tal stödper-
soner och vittnesstödjare, som 
arbetar helt utan ersättning.

Brottsofferdagen

Den 22 februari är en speciell 
dag, den internationella brottsof-
ferdagen, då människor i många 
länder tänder ljus för dem som 
fallit offer för brott.

I Kristianstad uppmärksammas 
dagen med en musikeftermiddag 
i Heliga Trefaldighets kyrka för 
att visa stöd och omtanke om 
de brottsdrabbade och deras 
anhöriga.

Kungligt besök
 i Vattenriket 
Hovet har meddelat att H.M. 
Konungen kommer att göra ett 
halvdagsbesök i Kristianstads 
Vattenrike och Kristianstads 
kommun måndagen den 10 maj 
2004.

Vid besöket i Vattenriket kommer 
information att lämnas om det 
omfattande naturvårdsarbete 
med lokalt engagemang, som 
sker i detta internationellt värde-
fulla område.

Nationellt pilotprojekt

– Av särskilt intresse är det ar-
bete som pågår i Kristianstads 
Vattenrike för att etablera ett 
Biosfärområde enligt UNESCOs 
modell. 

– Vattenriket utgör i detta avse-
ende ett nationellt pilotprojekt, 
säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Heléne Svensson.

– Det är en stor glädje för oss 
här i Kristianstad att kungen 
visar sitt intresse och kommer hit 
för att ta del av Vattenrikets vär-
den och arbetet med att bevara 
och utveckla dessa, säger Heléne 
Svensson.

Upplev strandängarna!

Vid kungens besök i Vattenriket 
kommer det att fi nnas goda möj-
ligheter att uppleva de artrika 
strandängarna med bl a brusha-
nar och rödspov.

– Det kan vara av särskilt in-
tresse eftersom kungen är ordfö-
rande i Världsnaturfonden WWFs 
förtroenderåd, säger Sven-Erik 
Magnusson, ekomuseichef och 
koordinator för biosfärområdet.

WWF har under sitt mångåriga 
engagemang i Vattenriket på ett 
betydande sätt tillsammans med 
de lokala lantbrukarna bidragit 
till bevarandet av det gamla våt-
markslandskapet med sina olika 
växt- och djurarter.

I slutet av februari öppnar 
Café Stinsen i Nya Gärdskan 
i Åhus. Caféet ska drivas av 
omsorgsförvaltningens han-
dikappenhet. Tre personer 
kommer att anställas för att 
sköta verksamheten tillsam-
mans med ett tiotal funktions-
hindrade.

Café Stinsen ska vara tillgäng-
ligt för allmänheten alla varda-
gar. Sommartid hålls caféet öp-
pet även på lördagar och sönda-
gar.

Förutom drycker, kakor, go-
dis, glass och frukt ska där fi n-
nas lättluncher som till exempel 
sallader, pajer och baguetter. 
Under sommaren kan Gärd-
skan-fastighetens stensatta gård 

Café Stinsen i Åhus öppnar i februari
med sittplatser och växter an-
vändas som uteservering.

Besökare i alla åldrar
– Vi hoppas att det ska bli ett 
attraktivt café som lockar besö-
kare i alla åldrar, säger Anders 
Sjöberg som är teamchef på han-
dikappenheten. Prisnivån ska 
vara sådan att alla har möjlighet 
att fi ka där. Även barnfamiljer 
och pensionärer.

Nya Gärdskan, som ligger i 
centrala Åhus och invigdes i de-
cember 2003, inrymmer biblio-
tek, turistbyrå, fritidsgård för 
ungdomar, områdescentral för 
pensionärer, polisstation, loka-
ler för distriktssköterska och 
hemtjänst samt en samlingslo-
kal.

I Café Stinsens koncept ingår 
också att erbjuda service åt de 
övriga hyresgästerna i byggna-
den. Man kan ställa upp och le-
verera fi ka till konferenser eller 
andra aktiviteter, och hjälpa till 
med att beställa mat och göra i 
ordning lokaler vid större ar-
rangemang.

Daglig verksamhet
De funktionshindrades medver-
kan i caférörelsen på Gärdskan 
kommer att bedrivas inom ra-
men för den dagliga verksam-
heten, som omsorgsförvaltning-
ens handikappenhet ansvarar 
för. Syftet med daglig verksam-
het är att ge funktionshindrade 
i yrkesverksam ålder en me-
ningsfull sysselsättning och bi-

dra till att de integreras på ett 
naturligt sätt i samhället. 

I Kristianstad driver handi-
kappenheten Café Finland i Fin-
landshuset, Skatteförvaltning-
ens personalcafé och cafékios-
ken på Söderportskolan.

Får arbete på stinsen
Tidigare hade man också hand 
om Kammarcaféet vid Konsert-
huset. Några av de funktions-
hindrade som var verksamma i 
Kammarcaféet kommer nu att 
få arbete på Café Stinsen i 
Åhus.

De som varit intresserade av 
att hyra cafélokalen i Gärdskan 
har fått lämna in anbud till C4 
Teknik. Det var anbudet från 
handikappenheten som antogs.

Vecto Materialhantering AB 
i Arkelstorp växer. Nyligen 
har lokalerna byggts ut och 
omsättningen har fördubblats 
på fyra år. Företaget startade 
1996 och har alltjämt samma 
affärsidé – att leverera ”nyck-
elfärdiga” system inom trans-
port och materialhantering. 
Ofta avancerade lösningar till 
de verkligt stora företagen.

Idag sysselsätter Vecto sju per-
soner, huvudsakligen konstruk-
törer. VD och största enskilda 
ägare är Lars Persson. Övriga 
delägare är Levinsgruppen i 
Hässleholm och Knislinge Me-
kaniska Verkstad (KMV) i Bjär-
löv. 

Färdiga system
– Vi säljer färdiga system – bör-
jar med problemet, konstruerar 
en lösning, tillverkar genom le-
gotillverkning, installerar och 
ser till att det hela fungerar. 
Nyckelfärdigt med andra ord, 
säger Lars Persson. Exempelvis 
”liner” för montering och robot-
celler för montering och/eller 
palettering. Normalt sett ingår 
också utbildning av personal 
som skall sköta den levererade 
utrustningen.       

Spetskompetens
Vectomedarbetarna har den 
spetskompetens som ska till för 
att lösa företagens problem. I 
dagsläget består kunderna i stor 
utsträckning av bilindustrin som 
Volvo Car Corporation, Volvo 
lastvagnar, Scania och Saab Au-
tomobile samt deras underleve-
rantörer, exempelvis Lear Cor-
poration, Autoliv, Sekurit med 
fl era.

Till Volvos fabrik i Torslanda 
levererades under förra året ett 

Vecto i Arkelstorp
servar bilindustrin

mycket omfattande monterings- 
och transportsystem. Samma 
gäller Volvo Aero med ett sys-
tem för att undersöka om det 
fi nns sprickor i titangodset till 
fl ygmotorer.

25 miljoner i omsättning
Fjolårets omsättning blev drygt 
25 miljoner kronor (i ett brutet 
räkenskapsår). Dock ingick där 
ett par riktigt stora jobb på sam-
manlagt 15 miljoner kronor.
Orderingången för hela år 2003 
var 32 miljoner kronor.

Efter om- och tillbyggnad har 
Vecto kontors- och konferens-
utrymmen på 320 kvadratmeter 
och en 720 kvadratmeters hall 
för slutmontage och provkör-
ning inför leveranserna.

Dags för genomgång. Medarbetarna samlade i konferensrummet. Fr.v. Paul Dragan, Gordon Sandström, 
Ralf Hennig, Peter Månsson. Bertil Hoffer och Lars Persson. Jan Ingvarsson saknas på bilden.

Vecto i Arkelstorp har vuxit och fått dubbelt så stora utrymmen.


