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Missa inte...
Visfestivalen
21 juli
– utlottning!
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Välkomna till oss – årets alla
sommarjobbare!

Vi lottar ut 8
endags entrébiljetter till Visfestivalen i Slottsparken där ett stort antal
artister uppträder kl 15.30-22.30.
Skicka ett mail senast den 5/7 till
info@landskronahem.se,
så lottar vi ut biljetterna. 2 biljetter
per hushåll. Välkommen!
Mer information:
www.visfestivallandskrona.se
www.facebook.com/visfestivallandskrona

I mitten av juni välkomnar vi detta år 27 sommarjobbare till våra bostadsområden. Vi hade nästan 200 sökande till tjänsterna, vilket
känns glädjande.
Ungdomarna, som är från 16 år och uppåt, kommer att arbeta som fastighetsarbetare, göra fint i rabatterna och vissa av dem kommer
även att utföra måleriarbeten.
De flesta av ungdomarna bor inom vårt bestånd.
Vi hälsar alla riktig välkomna! Hoppas att ni som bor hos oss kommer känna att de gör skillnad!

Bor du i Koppargården?
Ta chansen att påverka ditt område och de nya mötesplatserna! Ta med familjen eller grannen.
Vi står för maten och underhållningen.
Nu startar vi utvecklingen av Kopparängen och Silverängen och det vill vi göra tillsammans
med er – våra hyresgäster. Det första steget är att skapa nya mötesplatser i området. För att de ska
bli riktigt trevliga behöver vi DIN synpunkt. Vad vill du göra? Hur ska det se ut? Vad är en mötesplats för dig? Kom till oss för att dela med dig av dina tankar och idéer.
När?
Var?

19 juni kl 15-19
Emaljgatan, gräsplanen vid multicourten

Varmt välkommen!
– önskar vi på Landskronahem tillsammans med föreningar, verksamheter i Kopparängen och Silverängen och Hyresgästföreningen
Det blir presenter till barnen, ansiktsmålning, ballongknytning, mat, musik, sumobrottning, folkdans och lekar.
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Projekt/arbeten på gång...
Karlslund

Fribiljetter till
Landskrona BoIS

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

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:
• 1/7 BoIS-Öster
(Koppargården 26/6)
Du måste bo hos oss för att få biljetter.
Max 2 biljetter per person.
Mer information om t ex matcher:
www.landskronabois.com

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 Ödmansssonsgatan 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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