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Missa inte...

Vi planerar för nya bostäder i
Karlslund!
Nu startar vi planeringen för nya bostäder i Kopparängen och Silverängen och gör det
möjligt till flera positiva förändringar i området.
Satsningen på området kommer att göras tillsammans med våra hyresgäster för att uppnå den bästa utvecklingen. I början av sommaren bjuder vi in till en boendedialog för att ta
reda på hur ni som bor i området vill att de nya mötesplatserna ska se ut. Mer information
kommer! Läs gärna mer på landskronahem.se

GDPR
Den nya lagen om hantering av personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att
träda i kraft här i Sverige samt i EU.
Ett av de grundläggande syftena med denna nya lag är att bättre kunna skydda dig som
privatperson, dina rättigheter, dina friheter och din rätt till privatliv. Detta ställer så klart
större krav på oss som företag och vår kommunikation, våra system, våra medarbetare, ja
kort sagt – hela vår verksamhet.
För oss på Landskronahem känns GDPR som ett naturligt steg i helt rätt riktning. Den
nya lagstiftningen är helt enkelt bättre anpassad till vårt digitala samhälle. Den ger dig som
kund ett bättre skydd av din integritet och oss ett bättre sätt att arbeta med just personuppgifter och datalagring.
Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är
i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. En personuppgift är alltså
samma sak som en upplysning som på något sätt kan knytas till en levande person. Vanliga
typer av personuppgifter är exempelvis; personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bilder av individer, ljudupptagningar av individer samt IP-nummer om detta kan
knytas till fysiska personer
Inom kort kommer ytterligare information om hur vi på Landskronahem behandlar och
hanterar personuppgifter.

PRE-GAME
– Är du 6-10 år? Gå med en
BoIS-spelare in på planen!
Den 16 juni spelar BoIS hemmamatch mot IK Brage på Landskrona
IP. Då har 22 barn i åldrarna 6-10 år
möjligheten att gå med en BoISspelare in på planen under inmarschen. Priset lottas ut till barn
som bor inom Landskronahem. Det
ingår dessutom 2 matchbiljetter per
barn och middag för alla 3 i BoIS
VIP-restaurang innan matchen.
Visst låter det kul! Ta chansen och
anmäl ditt barn semast den 6 juni till
info@landskronahem.se.
Vi lottar ut platserna.
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Projekt/arbeten på gång...
Centrum/Öster

Fribiljetter till
Landskrona BoIS

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 sommaren.

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:
• 23/5 BoIS – Halmstad
(Östergatan 144, 15/5)
• 3/6 BoIS – Gais
(Pjäsgatan 8, 29/5)
• 16/6 BoIS – IK Brage
(HK Pjäsgatan 14, 12/6)
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 Ödmansssonsgatan 2 och 2A) är saneringen av marken färdigställd. Nu planerar vi
för nytt miljöhus, tvättstuga samt en ny innergård. Hela projektet väntas stå klart sommaren 2018.

Västra Fäladen
Bonden
Vi kommer att renovera flertalet 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.

Tävling:
Vinn 1 av 5
gratis
månadshyror!

Glöm inte svara på NKI-undersökningen!
För några veckor sedan skickade vi en NKI-undersökning till alla våra hyresgäster. Dina svar är
mycket värdefulla för oss och vi skulle därför vilja be dig att ta dig tid att svara på den om du inte
redan har gjort det! Genom att fylla i enkäten kan du påverka framtidens boende. Dina svar ligger till
grund för hur vi planerar och vad vi prioriterar. Ju fler svar vi får in desto bättre kan vi bli.
Motiverar du ”varför du trivs så bra med att bo hos Landskronahem” har du chansen att bli
1 av 5 som vinner en gratis månadshyra i vår tävling!
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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