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Missa inte...
Prova på
pingis!
Kom och prova
på pingis med
BTK Scania!
Alla barn och ungdomar som bor
hos Landskronahem är välkomna.
Vi bjuder på frukt! Rack finns att
låna på plats, kom i idrottskläder.
När?
2 september
kl 11.00-13.00
Var?
Landskrona Idrottshall
Varmt välkommen!
Mer information:
www.btkscania.se

Thor-Björn Johansson, har bland annat fotat ovan bild till
Landskronahems Årsredovisning 2017.

Få ett gratis festivalpass till
Landskrona Foto Festival!
Den 14-23 september arrangeras Landskrona Foto Festival. Festivalen är mycket populär och
är ett uppskattat inslag i hela Skåne.
För att besöka festivalen betalar alla vuxna entré. Det är gratis för barn under 18 år.
Genom ett samarbete mellan Landskronahem och Landskrona Foto blir det dock möjligt
för alla som bor i Landskrona att få ett gratis festivalpass, vilket gäller för entré till alla
utställningar.
Utställningarna visas i ett flertal olika lokaler i de centrala delarna av Landskrona. Vi på
Landskronahem stöttar utställningen ”Nära” av fotografen Thor-Björn Johansson på Norra
Långgatan 23. Thor-Björn vann Landskronahems Fototävling 2017 och hans vinnande foto,
som visar en Landskronafamiljs boende, fritid och delaktighet i staden på olika sätt, pryder
Årsredovisningen för 2017.
Välkommen att hämta ut ditt festivalpass fr o m den 1 september på Landskronahems
huvudkontor på Pjäsgatan 14! Läs mer på landskronafoto.org

Bangolfklubben erbjuder
Vi delar ut 10 st dagskort för en
familj!
Korten hämtas på vårt huvudkontor
på Pjäsgatan 14. Först till kvarn!
Mer information: www.linjen.nu
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Projekt/arbeten på gång...
Karlslund

Kopparängen/Silverängen
I kvarteret Silverängen förbereder vi för att bygga en konstgräsplan där
Silvergården 14 och 16 finns idag. Tanken är att fotbollsplanen ska
kunna användas av allmänheten samt av LA School of Sports, som till
hösten flyttar till Emaljgatan 9.
Vi på Landskronahem kommer att flytta vårt huvudkontor till Emaljgatan 1 under senhösten
2018. I samma byggnad erbjuder vi även ett antal föreningar i området lokaler.

Centrum/Öster

Östra Roten
I kvarteret Östra Roten (Nygatan 12 & 14) genomförs en omfattande
renovering. Fastigheten har sedan tidigare genomgått en genomgripande fasadrenovering.
Samtliga 12 lägenheter får nya kök, badrum och ytskikt. Det är hög
kvalitet på materialvalen. Hela byggnaden får ny ventilation, separat fjärrvärme och fiber från
det öppna stadsnätet, som sätts in till varje lägenhet. Alla trapphus fräschas upp med målning och ny belysning. Fastigheten trygghetscertifieras med bl.a. säkerhetsdörrar. Tvättstugan
blir på plan 1, miljörum samt cykel- och barnvagnsutrymme på entréplan. Vi sätter in Aptus
taggsystem i alla ytterdörrar och postfack en halvtrappa upp. Hela projektet beräknas vara klart
under hösten 2018.
Östra Förstaden
I kvarteret Östra Förstaden 32 (Tranchellsgatan 49) genomförs det en inre totalrenovering.
Här renoveras 18 lägenheter till nyskick med nya kök och badrum. Fönsterna blir nya, ventilationen byts ut och stammarna åtgärdas. Även fasaden renoveras och det sätts upp inglasade
balkonger. Hela fastigheten trygghetscertifieras. I källaren blir det säkra förråd samt en ny
tvättstuga med elektronisk bokning. Allt kommer stå klart under året. Fastigheten Östra Förstaden 39 (Tranchellsgatan 41), som renoverades under 2016, kommer att trygghetscertifieras.
Tvättstugan får även här elektronisk bokning. Det blir bättre utvändig belysning och vi gallrar
buskar. Samtliga dörrar på bottenplan bytes till säkerhetsdörrar. Arbetet beräknas stå klart
innan hösten 2018.

Fribiljetter till
Citadellbadet
Nu erbjuder vi
tillsammans med
Landskrona Simsällskap 250 fribiljetter
till Citadellbadet.
Först till kvarn gäller!
Biljetterna hämtas på vårt huvudkontor på Pjäsgatan 14 och gäller under
2018. Uppvisa ditt nyhetsbrev för att
få biljetter. Mer information:
www.landskronasimsallskap.nu

Fribiljetter till
Landskrona BoIS
Biljetter till BoIS matcher
släpps på utvalda tisdagar
kl 16.30 på något av
våra områdeskontor. Håll utkik här i
nyhetsbrevet och på vår hemsida, så
du vet var du får tag i dem. Först till
kvarn! Nästa matcher är:
• 2/9 BoIS – Norrby
(Östergatan 122, 28/8)
• 16/9 BoIS – Varberg
(Pjäsgatan 8,11/9)
Du måste bo hos oss för att få biljetter.
Max 2 biljetter per person.
Mer information om t ex matcher:
www.landskronabois.com

Neptun
I kvarteret Neptun (Regeringsgatan 8, 14 och 18 samt Ödmanssonsgatan 2 och 2A) är saneringen av marken färdigställd. Nu bygger vi miljöhus, tvättstuga samt en ny innergård. Hela
projektet väntas stå klart sommaren 2018.

Västra Fäladen
Bonden
Vi kommer att renovera ett antal badrum på Bonden 4. Det innebär att det blir nya ytskikt, kakel och klinker, förberedelser för tvättmaskin, handdukstork med el samt duschväggar. Det blir också ny komplett frånluftsventilation.
Det beräknas vara klara under 2019.
Med vänlig hälsning!
Vi på Landskronahem
Besöksadress: Pjäsgatan 14
Öppettider:
måndag, onsdag, torsdag 10-16
tisdag 10-17.30, fredag 10-14,
Lunchstängt kl 12-13
Telefon:
0418-569 00
e-post:
info@landskronahem.se
Postadress:
Box 4026, 261 04 Landskrona
Redaktör:
Charlotta Karlsson
Tips till nyhetsbrevet emottages gärna på
charlotta.karlsson@landskronahem.se
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