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Missa inte...

Stor uppslutning på vår boendedialog i Koppargården

Sommargäster och hemmasemester!
Visste ni att årets resetrend är
”hemester”? Tänk om man skulle
kunna plocka fram Sverigekartan
och markera de platser där vänner
bor och sedan lägga upp en resrutt
- från vän till vän. Hur välkomnar
man då gäster och får dem att känna
sig hemma, men samtidigt med lite
semesterlyx?
Läs Malins ”hemestertips” på:
landskronahem.se

Den 19 juni genomförde vi vår andra boendedialog i Koppargården med stor uppslutning
av de som bor i området. Uppskattningsvis kom cirka 400 personer. Syftet med dialogen
var att ta reda på hur de boende vill att de nya mötesplatserna ska gestalta sig, vilket är
det första steget i utvecklingen av Kopparängen och Silverängen.
Vädret visade sig från sin bästa sida och det bjöds på tilltugg från Good Food och Samirs
shop. Föreningarna i området, LAB, Cityidrott samt Individ- och familjeförvaltningen
Landskrona stad var delaktiga och stämningen var på topp. Barnen kunde roa sig med
sumobrottning, hoppborgar, ballongknytning, ansiktsmålning, trix med boll ihop med BoIS, brandbilar, uppträde av Johan Östberg och
såpbubblor. De boende skrev sina förslag på vad de vill att mötesplatserna ska innehålla på stora tavlor inne i ett tält.
– Vi på Landskronahem vill tacka för allas engagemang och alla synpunkter vi fick in kring de nya mötesplatserna som vi nu skapar
i området. Verkligen roligt att se att så många vill komma! Vi kommer nu att ta tillvara på alla tips och återkoppla efter sommaren via
föreningarna i området. Detta är början på en riktigt bra utveckling som vi vill göra tillsammans med våra hyresgäster, säger Mikael

Karnevalstävling – Helikoptertur!
Nu är det snart dags för Landskronakarnevalen 2018. Som hyresgäst hos Landskronahem har du
möjligheten att delta i en karnevalstävling. Två vinnare kommer att utses av karnevalsjuryn och
priset är en spännande helikoptertur över Landskrona under karnevalen!
I tävlingen ska du svara på sex frågor om Landskronakarnevalen, samt ge en motivering till
varför just du ska vinna en helikoptertur.
Så här deltar du i tävlingen:
1. Besök www.landskronakarnevalen.nu/landskronahem
2. Ange koden: viplandskronahem2018
3. Svara på frågorna, skriv en motivering och fyll i din information.
Två vinnare kommer att kontaktas den 25 juli med information om var man kan hämta sitt pris. Lycka till!
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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 föreningarna 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 sommaren 2018.
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.
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

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:
• 29/7 BoIS – Gefle
(Vallgatan 12, 24/7)
• 12/8 BoIS – Degerfors
(Larvigatan 19D, 7/8)
Du måste bo hos oss för att få biljetter.
Max 2 biljetter per person.
Mer information om t ex matcher:
www.landskronabois.com

Tivolibiljetter!
Vi har 100
tivolibiljetter
undanlagda till er
hyresgäster den
26, 27 och 28 juli i InfoPoint-boden
(öppet kl 12-22) på Kasernplan.
Uppvisa nyhetsbrevet för att få en
biljett. Först till kvarn! Mer info:
www.landskronakarnevalen.nu
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