
trafikmiljö. smekab, med 
huvudkontor i Önnestad, 
har sysslat med trafiksä-
kerhet sedan sjuttiotalet. 
Mestadels har det handlat 
om tillverkning av räcken 
och bilspärrar till gång- och 
cykelvägar, men i takt med 
att samhället förändras 
ökar också behovet av nya 
produkter och lösningar i 
trafiken. 

 Fler och fler använder cykeln 
till vardags, särskilt i stadsmil-
jöer eftersom det är det effekti-
vaste sättet att ta sig fram. 
Detta ställer krav på ett ökat 
säkerhetstänk, men också på 
platseffektiva lösningar av för-
varing, stöldsäkerhet och ser-
vice.

cykelkoncept
Thomas Rydhagen, vd för Sme-
kab, berättar att man i mars i år, 
i samband med en nationell cy-
kelkonferens i Örebro, lanse-
rade ett koncept som fokuserar 
på att utveckla och bredda fö-
retagets utbud av produkter för 
ökad cyklism och trafiksäker-
het.  

– Samtidigt som vi utökat 
vårt befintliga sortiment har vi 
också tagit in nya leverantörer, 
bland annat från England, sä-
ger Thomas Rydhagen.

inspiration utifrån
Mycket inspiration kommer 
från städer som Köpenhamn 
och Amsterdam där cykelkultu-
ren varit levande och utveck-
lats över en längre tid.

– I dag ska designen synas 
och sticka ut i det offentliga 
rummet. Det kan vi se även på 
vår sida sundet. Malmö är ett 
bra exempel på hur vi i Sverige 
blivit mer moderna i vårt sätt 
att låta cyklismen ta plats och 
synas i stadsplaneringen, säger 
Thomas Rydhagen

car Bike port
En ny produkt från England är 
cykelstället ”Car bike port” som 
tydligt visar att man kan par-
kera tio cyklar på utrymmet 
som en bil tar upp.

Ett nytt sätt att tänka, både 
vad gäller infrastruktur och 
produkterna som främjar sä-
kerheten, är att trafiken ska 
flyta samtidigt som säkerheten 

cyklismen i fokus

aBK:s kulturdag 31/8
Nyfiken på libanesisk pirog, 
bosnisk hamburgare eller so-
maliska bakelser? under ABK:s 
kulturdag på Gamlegården i 
Kristianstad lördagen den 31 
augusti serverar föreningar och 
boende smakportioner á 20 
kronor med mat och bakverk 
från hela världen.

kelstorp och Kiaby öppnar sina 
verksamheter under lördagen 
och söndagen. Håll utkik efter 
grön-blå flaggor längs vägarna, 
de visar var deltagarna i Öppen 
bygd finns.

Vångabygdens skördefest 8/9
En skördefest i frukt- och 
bärodlarbygd. Vångabygdens 
skördefest var en av de första 
och arrangeras nu för 21:a året 
i rad. Här kan man köpa med 
sig frukt, bär och grönsaker av 
årets skörd, handla hantverk 
och hemslöjd, titta på en 
utställning om Vånga genom 
tiderna och lyssna på Lasse 
och Emil Sigfridsson.

åhus Vin & Mat 14/9
En heldag med fokus på mat 
och vin. restauranger, butiker 
och Åhus vingård är engage-
rade i dagen. På det medeltida 
torget i Åhus står lokala odlare 
och producenter och säljer sina 
produkter. i stånden finns frukt 
och grönt, bröd och ost, must, 
marmelader, inläggningar och 
mycket annat.

Öppen bod 14/9
Passa på att titta in i en ålabod 
och träffa en äkta ålafiskare, el-
ler besök traktens rökerier och 
handla deras specialiteter. Öp-
pen bod är ett av arrangemang-
en som ingår i Åhus Vin & Mat. 
Täppetboden, revhaksboden, 
Lotteriboden och rompeboden 
håller öppet.

skåneMat-mässan 21-22/9
Jennie Walldén, vinnare i Sve-
riges Mästerkock 2013 i TV 4, 
kommer till SkåneMat-mässan 
på Yllan i Kristianstad lördagen 
den 21/9. Jennie var bara tio 
år när hon började laga mat 
hemma i Skånes Viby. På sön-
dagen gästas mässan av Carl 
Bodin Svensk som kom tvåa i 
tävlingen.
Ett hundratal utställare och 
försäljare finns på plats, och 
det blir också en tävling för 
amatörkockar.

hel månad med
smakupplevelser
smakmånaden i Kristianstads kommun växer och 
frodas. nya arrangemang tillkommer för varje år 
och allt fler människor upptäcker hur trevligt det 
är att handla närodlade produkter, möta odlare och 
mathantverkare och prata mat med kändiskockar. 
Den stora nyheten i år är att skördefesten flyttar till 
Tivoliparken.

ökar. Fler och fler kommuner 
anpassar infrastrukturen och 
avdelar cyklismen från biltrafik 
och gångtrafikanter. Då efter-
frågas också nya lösningar på 
bland annat räcken. Nya ergo-
nomiskt utformade cykelräck-
en som är anpassade för att ge 
stöd för både fot och hand, är 
exempel på Smekabs utökade 
sortiment som ska underlätta 
för cyklister vid vägkorsningar 
försedda med trafiksignaler.

Tar hänsyn till synskadade
Smekabs produkter syns lite 
varstans och ett omarbetat in-
slag är bilspärren som även tar 
hänsyn till synskadade efter-
som dess grindblad löper 
närmre marknivån.

Charlotte Håkansson, mark-
nadskommunikatör på Sme-
kab, betonar också att det finns 
mycket att göra för att förenkla 
för cyklisterna i form av bättre 
service ute i stadsmiljön. 

– Cykelpumpar, cykelställ 
och platseffektiv förvaring, som 
även minskar risken för stölder, 
är exempel på produkter som 
vi också riktat in oss på, säger 
Charlotte Håkansson.

under Evenemang på kommunens hemsida www.kristianstad.se 
finns mer information om allt som händer under Smakmånaden.

Marknadskommunikatör Charlotte Håkansson och vd Thomas rydhagen framför Car Bike Port – en cykelparke-
ring som visar att man kan parkera tio cyklar på ett lika stort utrymme som en bil tar upp. 

skördefest i Kristianstad 7/9
Årets stora skördefest i Kristi-
anstad hålls i Tivoliparken och 
Hälsoträdgården. Här kan hela 
familjen få bekanta sig med 
lokal och nyttig mat. Bondens 
egen marknad flyttar hit tillfäl-
ligt från Östra Storgatan, och 
även andra producenter har 
försäljning. i Hälsoträdgården 
är det Barnens smakdag.

Barnens smakdagar 6-7/9
Fredag 6/9: Kommunens 
förskolebarn är välkomna till 
Hälsoträdgården för att smaka, 
lukta, känna och upptäcka våra 
svenska grönsaker och frukter 
tillsammans med deltagare i 
ett matseminarium och kocken 
Tareq Taylor. Läs mer i artikeln 
här intill!
lördag 7/9: Barnens smakdag 
i Hälsoträdgården för allmän-
heten. Alla barn från 3 år är 
välkomna att uppleva mat 
på ett helt nytt sätt: Smaka, 
lukta, lyssna, se och känna. 
En dag för alla fylld med lek, 
experiment och överraskningar 
utlovas.

skördefest i Öppen bygd 7-8/9
Ett tiotal gårdsbutiker och an-
dra företag i och runt Vånga, Ar-
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