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Bakgrund till projektet

Projektet Vision Krinova-park startades för att ta reda på hur ett 
framtida område i Näsby, Kristianstad kan växa fram. Projektet 
baseras på studentrapporter från masterkursen ”Large structures” 
på SLU Alnarp läsåret 2016/2017. Studenterna har utforskat hur 
området i Näsby med Krinova-park kan utvecklas i framtiden 
och även knytas närmre och integrera med stadens centrum. 
Studentrapporterna visar att området har stor potential, och ger 
förslag på många olika möjligheter till utveckling.

Förutsättningarna är goda, med Krinova Incubator & Science 
Park och kopplingen till Högskolan Kristianstads verksamhet 
och forskning. Två olika organisationer, båda mycket starka 
kunskapsmiljöer och med uppdrag att arbeta med att initiera och 
stödja samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. 

Högskolan har toppranking för vissa av sina program och 
Krinova är Sveriges största inkubator och science park med 
mat som profilområde och har i en granskning (peer review) av 
branschorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science 
Parks) blivit utsedd till Sveriges mest innovativa inkubator.
Utvecklingsområdet, Krinova-park, ligger i en öppen naturskön 
miljö och kopplingen till Vattenriket ger stora möjligheter.

Under fyra månader har projektet pågått med intervjuer och 
workshops för att ta fram en långsiktig vision för Krinova-park. 
Politiker och beslutsfattare i Kristianstad, representanter från 
Högskolan Kristianstad, invånare i Kristianstad, befintliga och 
potentiella företag i Krinova Incubator & Science Park och 
byggare som är intresserade av att investera i stadsdelen har på 
olika sätt varit med i arbetet och delat med sig av sina tankar om 
framtiden. 

En vision har vuxit fram som bygger på fyra hörnstenar – 
innovation, inspiration, passion och framtidstro. En vision som 
rymmer mat, vatten, byggnader, infrastruktur, biosfärområdet 
Kristianstads Vattenrike, mångfald och en framtida stadsdel som 
drivs av innovation och som vi vill ge namnet 
Kristianstad Innovation Garden.

”En vision har vuxit fram 
som bygger på fyra
hörnstenar –  
innovation, inspiration, 
passion och framtidstro.”



Inkubatorer driver på och skapar nya attraktiva stadsmiljöer världen över. Miljöer 
där innovationsklimatet lokalt är öppet och nyfiket. Ett internationellt arbete pågår 
med att utveckla vinnande regioner och städer, Place management, för att skapa 
lokal attraktion och att locka talanger, investeringar och utökad turism. Kristianstads 
vänort Espoo ligger redan i framkant och har skapat och utvecklat en Innovation 
Garden – en innovationsstadsdel där staden samlat en mångfald av företag, den 
bästa forskningen och den mest spännande miljön att arbeta och leva i. Här skapas 
nya arbetstillfällen, entreprenörskap och levnadsmiljö i en anda av medskapande 
mellan företag, samhälle och boende. Andra Innovation Gardens finns bl a i Italien 
och Belgien.

Mål för projektet

Målet med projektet är att utifrån:

- visionen, strategin och värdegrunden för Krinovas verksamhet
- Kristianstads kommuns plan för stadsdelen, där man också arbetar med att
planera in det nya badhuset, samt utifrån kommunens nya vision Färdplan Kristianstad
(som också inkluderar visionen för UNESCOs biosfärområde i Kristianstad)
- det av Akademiska Hus framtagna förslaget på campusplan för Högskolan Kristianstad
- de regionala strategierna - RUS, - Skånes internationella innovationsstrategi,
inkubatorstrategin för Skåne och livsmedelsstrategin för Skåne
- människorna som bor och verkar i stadsdelen
- de utmaningar som finns i stadsdelen

… paketera en vision för området där det föreslagna namnet är 
Kristianstad Innovation Garden.

Innovation Garden  
 
Syftet med projektet har varit att arbeta fram en långsiktig vision för 
Krinovapark, d.v.s. det fysiska området som Krinova Incubator & Science 
Park finns på och som vi vill ge namnet Kristianstad Innovation Garden. En 
vision som väcker inspiration, passion och framtidstro. En vision som förenar 
människor, företag, forskare och studenter i utvecklingssatsningar där miljön 
blir en möjliggörare, bland annat som källa till utmaningar som kan lösas 
tillsammans. En vision som aktiverar och gör människor till medskapare, 
kreatörer, innovatörer och entreprenörer. En vision som gör att målgrupperna 
kan jobba långsiktigt och metodiskt med att uppfylla och göra stadsdelen till 
en besöksanledning, en attraktiv miljö att arbeta och bo i. En stadsdel som 
staden vill skryta med och som människorna som finns och verkar där är 
stolta över!

Projektets partners med Krinova i spetsen har drivit på arbetet med visionen 
då man har ett stort behov av att i olika sammanhang, och mot projektets 
målgrupper, kunna presentera en långsiktig vision för Krinova-park/Innovation 
Garden. Området behöver hitta sin energi, stolthet och kreativitet.

Syftet med visionen är att skapa passion och engagemang för utveckling av 
Kristianstad Innovation Garden.

Vilken målgrupp vänder vi oss till

Målgruppen för projektets resultat är:

Politiker, beslutsfattare och influencers i Kristianstad
Ledningen för Högskolan Kristianstad
Invånare i Kristianstad och specifikt i stadsdelen Näsby
Studenter och forskare på Högskolan Kristianstad
Befintliga och potentiella företag i Krinova Incubator & Science Park
Fastighetsägare och byggare som är intresserade av att investera i stadsdelen

Vad är syftet med projektet



Bästa förutsättningar
Det finns över 670 biosfärområden (Unesco) i världen och bara en handfull 
städer ligger nära ett biosfärområde. Kristianstad har ett unikt läge; och 
Krinova är den enda inkubator/science park i världen som finns inom ett 
biosfärområde. 

Forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU visar att människor i 
gröna miljöer presterar bättre än i stadsmiljöer. I den gröna miljön genereras 
bättre tankar, högre minneskapacitet och mindre stressrelaterade 
symptom. Forskning indikerar att bra grönska skapar medkänsla, trivsel 
och stimulerar till samarbete, alltså kan vi få bättre innovationsklimat och 
lönsammare företag med bättre natur i våra arbetsområden. 

Den urbana landsbygden växer fram och staden närmar sig landsbygden. 
Kristianstad har en unik chans och möjlighet att förstärka ett område som 
redan existerar, attrahera företag och kompetens men även lägga grund för 
nya företag och arbetstillfällen. Företag kommer att vilja etablera sig här, för 
att arbeta med samhällsutmaningar på ett utmaningsdrivet och öppet sätt. 
Att minimera den urbana miljöns påverkan på det så känsliga omgivande 
naturområdet blir en ständig källa till nya innovationsprojekt.

Med Innovation Garden får Kristianstad en tillåtande och experimenterande 
del av staden som signalerar att allting är möjligt. Här kan profilområdet 
mat – miljö- hälsa paketeras och etableras på en regional, nationell och 
internationell arena. Besöksnäringen kring Vattenriket har vuxit fram på 10 
år, och med Innovation Garden skapas ytterligare förutsättningar för att 
sätta nordöstra Skåne på innovationskartan, vilket kommer att leda till en 
positiv tillväxtspiral.

Vision Kristianstad Innovation Garden
 
En stad i expansion
Kristianstad är den stora småstaden som redan idag växer med cirka 
1000 invånare per år. Satt i perspektiv på 50 år, och med samma 
utveckling, kommer Kristianstad då vara en stad i storleksordning på 
drygt 150 000 invånare. Med idag 80 000 boende i kommunen och 40 
000 i tätorten, är det i linje med kommunens ambition att centrum växer. I 
och med etableringen av Kristianstad Innovation Garden kommer det nya 
området på sikt att växa ihop med, och bli en del av ett större centrum.

På fem år har antalet bolag på Krinova-park området ökat från 50 till 
100, och Krinovas vision för år 2025 är att växa ytterligare från 100 till 
200 bolag i området, samt öka Krinovas projektomsättning från 30 till 
100 miljoner kronor inom profilområdet mat/miljö/hälsa genom regionala, 
nationella och internationella projekt och samarbeten. Visionen för 2025 
omfattar även att antalet besökare per år till mötesverksamheten ökar från 
20 000 till 35 000. Dessutom ska Krinovas Innovationsarena ha bidragit till 
att skapa 1500 nya arbetstillfällen.

Trots att Kristianstad växer, har staden kunnat bibehålla sina fördelar med 
alla tillgängliga organisationer i närmiljö och därmed med korta, snabba 
beslutsvägar som underlättar en snabb innovationstakt. Krinova får stor 
respons utanför Skåne och ses redan som en spännande aktör på den 
internationella arenan. Kristianstad Innovation Garden har potential att 
bli en stadsdel som utvecklas snabbt och med samspelande aktörer. En 
stadsdel som förändras från att ha varit en utmaning till att vara en ny 
innovativ stadsdel som bidrar till stadens attraktivitet och tillväxt.

”Med Innovation Garden får 
Kristianstad en tillåtande 
och experimenterande del 
av staden som signalerar 
att allting är möjligt.”



Internationellt perspektiv och mångfald
Den nya stadsdelen har ett unikt läge med sitt ”nära centrum” perspektiv 
och skapar på så sätt en länk mellan centrum och tidigare ytterområde; 
nu utan tydliga gränser. Det befintliga miljonprogramsområdet 
Gamlegården, med stor mångfald, kommer ingå som en naturlig del av 
den nya stadsdelen. Området som har en ung befolkning med många 
barn genererar grunden för positiv stadsutveckling och öppnar upp för 
integration och mångfald.

Krinova agerar redan på den internationella arenan och har utbyte med 
systerinkubatorer i Mexiko, Marocko och Botswana som alla inspirerats 
av Krinova och byggt upp sina inkubatorer enligt samma modell.

Det uppskattade initiativet Food Hackathon, har redan på 3 år ökat och 
blivit i allra högsta grad internationellt och lockar deltagare från över 
20 länder. Food Hackathon är en innovationstävling, där just bredden i 
kunskap och erfarenhet som deltagarna representerar gör ett hackathon 
speciellt och där möten över gränser ger möjlighet till nya infallsvinklar 
och perspektiv när små och stora företag, studenter med olika 
infallsvinklar strålar samman för att jobba tillsammans och hitta lösningar 
på utmaningar.

Den spontana mötesplatsen och community-tanken
Krinova har under en längre tid arbetat med att utveckla ett koncept för den 
spontana mötesplatsen och detta har gett viktiga inspel till visionsarbetet. 

Krinova bygger och designar mötesplatser och plattformar där slumpen kan inträffa. 
Allt för att skapa möjlighet och bas för det oväntade mötet där kreativiteten flödar 
och spännande saker händer. Det är inte det fysiska området som är viktigast, 
utan dynamiken som sker vid möten människor emellan. På Kristianstad Innovation 
Garden uppkommer spontana möten som ger människor möjligheter att interagera. 
Här är inte geografiska och institutionella gränser relevanta eller viktiga, utan möten 
blir mer personbaserade och magi kan skapas.

Den spontana mötesplatsen är frivillig och bygger på behov och vilja att bidra. 
Man ger energi och får tillbaks energi i motsvarande grad. Ett community är 
dynamiskt, lättrörligt och anpassar sig efter behov, vilka möjligheter som finns, vilka 
utmaningarna är och vilka aktiviteter som lockar.

Krinovas roll
Krinova är Sveriges största och äldsta inkubator och science park med 
livsmedel som profilområde. Krinova möjliggör en mötesplats med en 
inspirerande kultur och medskapar aktivt en vision- och utvecklingsplan 
för Krinova-parkområdet. Ett område med syfte att bli en magnet för 
talanger och nya kompetenser. En mötesplats där innovationer sker.

2025 är Krinova en innovationsdrivande nod, en mötesplats för 
människor, företag, idéer och kreativitet. En innovationsarena för 
kunskapsintensiva och växande företag. En plattform för utvecklings- och 
innovationsprojekt inom profilområdet mat, miljö och hälsa.

Krinova har ett bredare uppdrag att öka innovationsförmågan generellt. 
Att skapa innovation som folkrörelse, där alla får vara med och alla 
har en chans att medskapa. Här skapas volym och integration på 
bredden. Krinova är inte tjänstemän bakom ett skrivbord, utan arbetar 
medskapande, flexibelt och snabbt med en attraktiv och gångbar profil 
för internationella samarbeten. Nya företag gror, innovationer skapas, 
personer får arbeten, företagen säljs och dynamik skapas. Även befintliga 
bolag får hjälp att driva på sin innovationsnivå.

Krinovas värdegrund sammanfattas i de tre bokstäverna G Ö S – Glädje,
Öppenhet, Samarbete. Dessa tre ord genomsyrar Krinovas sätt att jobba.

Det finns en enorm möjlighet att arbeta med att utveckla innovationer 
med sin grund i samhällsutmaningar, men det krävs systematiska 
och kvalitativa möten mellan forskare, problemägare, studenter och 
entreprenörer för att de ska kunna lösas. Krinova ska vara en naturlig
och självklar resurs för att mötas i olika spännande konstellationer.

Här finns resurser och tillgång till produktionsenheter, kök för att testa 
idéer och prototyper. Här kan företag lätt skapa testpaneler, växa in i en 
lokal, provproducera och testa logistik för att senare våga expandera. 
Här kan man jobba nära konsument och kund, skapa varumärken och 
arbeta med mjuka värden.
 



Vatten är ett naturligt inslag i Kristianstad 
Innovation Garden. Här möts det naturliga
Vattenriket, nyanlagda Venedig-kanaler i 
området och Framtidens badhus. I badhuset 
som öppnades 2021 kopplas vatten till både  
hälsa, teknik, uppvärmning och miljö eftersom 
badhuset är en testbed för innovation och 
utveckling, genom att man tillämpar innovationsupphandling
i högre grad. Badhuset, som är teknikneutralt och kan leva vidare i 100 
år, signalerar nytänkande och utvecklas dynamiskt över tid i stället för 
att sakta föråldras. Samtidigt är det en resurs för regional utveckling 
och tillväxt genom möjlighet till offentliga och privata partnerskap i 
utvecklingsprojekt inom vatten, hälsa och mat. Det är lätt att röra sig 
runt på området eftersom många hus är hopkopplade – till exempel 
förbinds badhuset med Krinovahusen.

på affärslunch. Här testas ny teknik (food tech),
nya produkter, råvaror och restaurangen får ofta 
gästspel av studenter, forskare, matproducenter 
och mångkulturella kockar. Allt som serveras här
är naturligtvis ekologiskt med råvaror från
områdets odlingar och med ett minimalt svinn.

Många olika typer av boende finns på området.
Stora och små, solcellsdrivna kolonistugor med
odlingar finns för det lilla boendet, klimatsmarta nya bostäder,
hotell för alla besökare och forskare. Det är populärt att bo i 
Kristianstad Innovation Garden, och redan nu är bostadskön full till det
nya bostadsområdet som projekteras med inflyttning 2040.

Välkommen till Kristianstad Innovation Garden (från snar framtid till 2040)

Du som besökare möts av den välkomnande parken utanför 
Krinovahusen, och slås genast av en öppen, skön och 
inbjudande stämning. De flesta anländer hit från ovan via 
linbanan, kanske på sin air board, en cykeltur på spångar 
genom det vackra Vattenriket eller tar den korta promenaden 
från den nya tågstationen strax intill.

Väldigt få bilar syns till, eftersom en stor del av alla 
transporter sker med drönare eller robotar och de enstaka 
bilar som kommer hit är förarlösa och parkerar sig själv i 
garaget under mark. Garaget smälter fint in i naturen och 
en stor del av ytan innehåller underjordiska odlingslotter 
för innovativa grödor. 

Fler odlingar finns ovan mark i form av kolonilotter med 
urban farming i olika nivåer och även på taken 
på befintliga byggnader eller som flytande öar i 
kanalerna. Odlingarna sköts av entusiastiska 
boende från när-området eller centrum, men  
även via forskningsprojekt med  
experimentella nya odlingssystem i 
samarbete med studenter och forskare 
från SLU och högskolan.

Det är Krinova som driver både sin egen och badhusets restaurang, 
som blivit en social träffpunkt samtidigt som det är en testbed för mat-
innovationer. Restaurangen inriktar sig på hälsosam sportmat med nya 
och lokalproducerade råvaror från området. Deras brainfood är både 
ett populärt och nyttigt koncept för hela familjen; inte bara för badande 
gäster utan även för studenter, foodies, boende i området och förtagare 



Besökande turister och boende i staden
Med sin unika natur är Vattenriket och nu även Kristianstad Innovation 
Garden Skånes främsta turistmål nationellt och internationellt sett. En 
helt ny och oväntad besöksnäring i form av vetenskapsturister har 
strömmat till området och en specialinriktad turistinformation är nu 
etablerad för att serva anstormningen av nya turister.

Besökare från hela Sverige kommer ofta hit, antingen över dagen (vilket 
är möjligt nu när tåget stannar på den nya stationen mellan gamla 
centrum och Innovation Garden) eller för en helg med ekologiskt boende 
mitt ute i det unika Vattenriket.

Företagare
De 300 företagen på området växer och nyanställer flitigt. Överallt på området finns 
innovativa kontor och mötesplatser där de kan interagera med varandra, studenter 
och forskare eller investerare. ”Ur och skur”-möten, som numera finns över hela 
världen, lanserades här redan 2017. Man kan inte låta bli att smittas av den kreativa 
energin i Krinovahusen. Här utmanas gamla strukturer i vad ett kontor är och här 
finns flexibla moduler efter behov.

Det erbjuds mötesplatser för 2-500 personer inredda i olika tema med till exempel 
växtväggar, kreativa rum, testverkstäder, prototyp-labb eller showroom där vatten 
och vattenutmaningar synliggörs fysiskt och digitalt. 

Verksamheten i Krinovahusen är helt digitaliserad och har förändrat beteenden, 
förväntningar och synen på omvärlden. Artificiell Intelligens är väl etablerat, och 
fortsätter att förenkla för smarta idéer att bli till verklighet. Krinovas nätverksverktyg 
är populärt och uppskattat. Det fungerar som ett nav för att koppla ihop människor, 
företag och projekt med de kompetenser, erfarenheter och bakgrunder som vill 
interagera. Som ett bra komplement finns även innovation speed date varje tisdag 
lunch som går att delta i både fysiskt på plats och digitalt från hela världen.

Maten är i ständig förändring och här testar och 
experimenterar hållbara livsmedelsföretagare med nya 
produkter och det sker ofta testlanseringar – svenska
som internationella. Aktiva och boende i Innovation 
Garden är en bra testpanel med stor mångfald 
för nya produkter. I dag 2040 är Kristianstad med 
Innovation Garden den världsledande aktören för 
livsmedelsutveckling. Krinova och Innovation Garden är en 
plats där småskaliga aktörer och livsmedelsindustrin möts 
i innovationsprojekt. Medborgarna i Kristianstad har vant 
sig vid att vara del av en experimentell miljö där nya saker 
testas i både privat och offentlig regi.

Området omfamnar sina besökare som slås av den 
dynamiska mångfalden som inspirerar alla som kommer 
hit. De som bor, studerar, arbetar eller bara besöker 
området är alla entusiastiska, kreativa och här sker 
spontant oväntade möten mellan människor, dynamik 
uppstår, nya innovativa idéer spirar och företagsamheten 
gror. Alla är välkomna hit och alla kan bidra.

Boende i området
Det existerande Gamlegården, med en ung mångkulturell 
generation och många barn, blomstrar och är idag ett 
attraktivt bostadsområde och en naturlig del i Kristianstad 
Innovation Garden. Här finns ekologisk drift, självhushåll från 
kolonilotter, kurser i praktisk odling, många studiebesök och 
området är känt för sin innovativa förskola kombinerat med 
generationsboende.

Även de nya bostadsområdena är populära och många 
väljer att flytta hit permanent. Man ser fördelar med att 
bo och arbeta på samma ställe. Närheten till naturen i 
kombination med innovativa arbetsplatser har visat sig 
vara mycket attraktivt, och tilltalar speciellt den yngre 
generationen.

Vem kommer hit?De nya exklusiva bostäderna där man tagit vara på möjligheten att bo i staden mitt i 
Vattenriket med naturen utanför dörren har bidragit till Kristianstads attraktivitet.  

Alla byggnader på området är självdrivande med neutral energi. Sol och vind används och 
många framgångsrika innovationsprojekt med förnybar vattenenergi bidrar och kommer att 
vara huvudsaklig energikälla i området om 50 år. De nya kontorshusen är fullbelagda med 
innovativa företag och Krinovas vision för 2025 med 200 etablerade företag på området har 
redan överstigits. I dag finns det 300 företag (svenska och internationella) på området och 
företag köar för nästa utbyggnadsetapp 2050. 

Det tidigare industriområdet mellan Kristianstad Innovation Garden och centrum är nu 
naturligt integrerat, sammankopplat och överbyggt som en grön brygga intill centrum.

När Kristianstad Innovation Garden invigdes 2020 sågs Food courten spegla en futuristisk 
framtidsmiljö, men idag är den ett naturligt inslag tillsammans med andra närliggande 
byggnader och mångkulturella food-trucks (aktuell benämning 2017) i samma stil. Skörden 
från områdets kolonilotter förädlas i testköken och säljs här. För människorna i området är 
Food courten en naturlig samlingsplats för en god, näringsrik och spännande måltid men 
också en självklar plats för paus och umgänge.



Möten och event
Krinova är nu en ännu större spelare på marknaden för 
utvecklings- och innovationsprojekt inom mat, miljö och hälsa. 
Med den internationella ryktbarhet som Kristianstad fått i dag, 
har staden på tio år utvecklats till Silicon Valleys motsvarighet på 
vattenreningsområdet.

Kristianstad Innovation Garden är Skånes självklara plats för TED-
talks och seminarium inom mat, miljö och hälsa. När Kristianstad 
var Europas mathuvudstad 2025 hölls det största eventet just här i 
områdets Food court.

Food Hackathon, som nu utvecklats till ett internationellt event där 
den direktsända finalen alltid hålls i Kristianstad Innovation Garden, 
sänds via CNN och ses över hela världen.

Klimatsamtalen med världens alla makthavare hölls i Kristianstad 
Innovation Garden 2040, och ledde äntligen till stor samsyn och att 
man nu framgångsrikt tagit nya steg i mat/klimatdiskussionen.

Politiker
Nya företag står i kö för att etablera sig i Kristianstad Innovation Garden. 
Området är en omskriven succé i världspressen, omnämns som ett av 
de främsta exempel på fungerande Place management och guidade 
visningar med Kristianstad Innovation Garden visitors center är fullbokade 
månader framåt. Planerna för nästa etapp av Innovation Garden är i full 
gång och Vision 2050 är redan i projektfas. Ekonomiskt är nästa etapp i 
princip självfinansierande via privata investeringar och forskningsinitiativ. 
Myndigheter har flyttats hit från huvudstaden och för företagen är 
det attraktivt att etablera sig för här vill människor bo och arbeta. 
Arbetslösheten i Kristianstad är 0 %. Ibland har fullmäktige i Kristianstad 
sina möten på området, och det kan till och med stå ”Ur och skur”-möten 
på agendan. Politiker har inspirerats av miljön till mer innovativa möten över 
partigränser som genererar korta och kreativa beslutsvägar. Kristianstad är 
trendsättare för övriga politiska Sverige.

Studenter och forskare
Innovation Garden är en mötesplats som ger människor möjligheter 
att interagera. Här är inte geografiska och institutionella gränser 
relevanta, utan möten blir mer personbaserade och magi kan 
skapas. Forskare, studenter och företag attraheras av den 
innovativa miljön och möjligheten till samverkan. Forskningsmiljön 
är inkluderande och samarbetet över gränserna inom Krinovas 
profilområde mat, hälsa, miljö genererar snabbare och mer 
innovativa idéer. I Kristianstad Innovation Garden finns nätverk för 
att snabbt och enkelt bygga prototyper, arbeta i laboratorium eller 
hitta testpaneler för att komma nära kund och konsument. Det finns 
en unik möjlighet att bygga ihop samarbeten och testkörningar 
med privata initiativ och även direkt i kommunal infrastruktur. Här 
presenteras ideligen nya rön inom forskning och nobelpriset i kemi 
2026 var ett stort genombrott för vattenrening världen över.

Modellen för den offentliga måltiden som Krinova utvecklat i 
samarbete med Kristianstads kommun, Högskolan Kristianstad 
och det lokala näringslivet har nu fått spridning i landet och här 
har den mångkulturella kompetenspoolen varit en viktig faktor för 
konceptets genomslag. 



Projektet Vision Krinova-park är finansierat av Tillväxtverket och partners i
visionsarbetet är Kristianstads kommun, Akademiska Hus och SLU Alnarp.

Krinova AB 
Stridsvagnsvägen 14 
291 39 Kristianstad 
Tel 0738-532515 
info@krinova.se 
www.krinova.se

Tankar om visionen 

Visionen ska bidra till framtidstro hos de människor som bor och verkar i 
stadsdelen. Intressenter ska inspireras av att vara medskapare av denna nya 
och dynamiska stadsdel i Kristianstad. Visionen ska också bidra till att en flora 
av nya projekt föds som driver utveckling av både det fysiska området, av 
organisationerna som finns här och av människorna som engagerar sig.

Vår tro på att det långsiktiga resultatet kommer att uppnås är stor. Intresset för 
visionsarbetet har varit betydande både från politiker, företag och medborgare. 
Ambitionen för projektet ligger väl i linje med annat utvecklingsarbete i 
Kristianstad och visionsarbetet passar bra in i stadens övriga utvecklingsplaner. 
Projektets resultat ska hjälpa stadens politiska företrädare och beslutsfattare att 
bli tydliga ambassadörer för stadsdelens utvecklingspotential. De ska med hjälp 
av visionen kunna bli visionära och modiga ledare för utvecklingen.

Redan idag 2017, har vi fått ta emot besökare som vill diskutera arbetet med att 
ta fram en vision för en innovativ stadsdel och projektets olika målgrupper har 
visat stort intresse för visionsarbetet. Positiva följdkonsekvenser kan utvecklas för 
att sätta Kristianstad på kartan i större regional, nationell och internationell skala.

Ingen vet med säkerhet hur framtiden och Kristianstad Innovation Garden 
kommer att se ut, men det vi med säkerhet vet är att den kommer att vara 
annorlunda än i dag. Vad framtiden bjuder på återstår att se, men vi vet i alla fall 
en sak: Ingenstans har idéer bättre förutsättningar än här – där man medskapar 
framtiden.

Krinova Incubator & Science park är ett evigt ”start-up” som aldrig står stilla i sin 
utveckling och som medskapar företag och innovationer i en miljö som premierar 
kreativitet, mångfald, initiativkraft, problemlösning och mod.

Krinova och Kristianstad – en förebild för de bästa.


