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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:
• 7/4 BoIS – FC Trollhättan
(Vallgatan 12, 2/4)
• 22/4 BoIS – Oskarshamns AIK
(Larvigatan 19D, 16/4)
Du måste bo hos oss för att få biljetter.
Max 2 biljetter per person.
Mer information om t ex matcher:
www.landskronabois.com
En smart panel vid ytterdörren visar information om t.ex dörren är öppen!

Digitaliserat boende ska underlätta
för äldre i Landskrona
Landskronahem har färdigställt en visningslägenhet på Koppargården tillsammans med Landskrona stad och Landskrona Energi och man har tittat på digitala lösningar i hemmet som ska
förenkla vardagen för äldre människor. Fredagen den 1 mars var det invigning.
– En toalett som utför underlivshygien, digitala scheman för läkemedelsintag och en gungstol
som är lätt att somna i, totalt cirka 25 tekniska hjälpmedel finns i lägenheten.
– Målsättningen är inte att ta bort hemvården, det handlar om att lägga tid på rätt saker, säger
Mia Wihlborg, projektledare från Landskrona Energi.

”Barnens miljöhus”
klart på Koppargården
I december hölls ett event på Koppargården 15-17 för
att öka medvetenheten om att sortera sitt avfall på rätt
sätt. Barnen på området ritade fina teckningar och de
finns nu på plats i miljöhuset på Koppargården 15.

Vinn biljetter till föreställningen Suveräna filmlåtar av
Divertimento
Plats: Landskrona teater
Tid: 6 april kl 18:00
Gillar DU film och vill följa med på
en musikalisk resa? DivertimenTour
Airlines tar dig till platser du inte
trodde fanns! Låt oss bli dina skönsjungande guider jorden runt, där
vi bjuder på musikaliska pärlor från
filmer som Sound of music, Gudfadern, Mamma Mia och Tita.
Anmäl intresse senast 27 mars för att
vara med i utlottningen av biljetter på
info@landskronahem.se
Först till kvarn...
Du måste bo hos oss för att få biljetter.
Max 2 biljetter per person.
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Projekt/arbeten på gång...
Karlslund

Kopparängen/Silverängen
De närmsta åren kommer vi på Landskronahem att starta flera stora
utvecklingsprojekt i Kopparängen och Silverängen. Vi har flyttat vårt
huvudkontor till provisoriska lokaler på Emaljgatan 9. Här kommer vi
att vara tills våra nyrenoverade och ombyggda lokaler på Emaljgatan 1
står klara under 2019. Flytten av vårt huvudkontor till Karlslund är ett startskott för utvecklingen av området.
I den första detaljplanen för området ingår etablering av ny bebyggelse runt Emaljgatan och
en utredning om ombyggnad/ renovering av Koppargården 1, vilket nu har resulterat i att vi
vill låta påbörja en projektering och en upphandling för att kunna totalrenovera och förändra
byggnaden.
Tillsammans med Landskrona stad, föreningslivet och våra hyresgäster vill vi på Landskronahem också bygga Landskronas största lekplats i området. För att kunna möjliggöra
utvecklingen i Karlslund har ett antal fastigheter börjat rivas. Vi planerar också ett antal nya
mötesplatser.

Centrum/Öster

Missa inte...
Gå ”2 för 1”
på samlingsutställningen i
Konsthallen
Under Konstrundan den 19 – 28 april har du
som hyresgäst möjlighet att gå på
samlingsutställningen i Konsthallen i Landskrona för ett rabatterat
pris. Du kan köpa två biljetter till
priset av en.
Visa ditt nyhetsbrev när du ska köpa
biljetter.
Mer information:
www.konstrundan.se

Östra Förstaden
I kvarteret Östra Förstaden 32 (Tranchellsgatan 49) har det genomförts det en inre totalrenovering. Här står nu 18 helt nyrenoverade lägenheter klara. Fönsterna är nya, ventilationen har
bytts ut och stammarna åtgärdats. Även fasaden har renoverats och det har satts upp inglasade
balkonger. Hela fastigheten har trygghetscertifieras. I källaren har det blivit det säkra förråd
samt en ny tvättstuga med elektronisk bokning. Nu fortsätter vi med att renovera taket under
våren 2019.
20 lägenheter i fastigheten Östra Förstaden 37 (Tranchellsgatan 55) kommer fram till 2020
att genomgå samma typ av omfattande renovering som Östra Förstaden 32.
Fastigheten Östra Förstaden 39, som renoverades under 2016, har trygghetscertifierats. Tvättstugan har fått elektronisk bokning.
Samtliga dörrar på bottenplan har bytts ut till säkerhetsdörrar. Under 2019 kommer Landskronahem att renovera fasaden, tak samt
balkonger.

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. Vi startar i slutet av mars och beräknas
vara klara under 2019.

Med vänlig hälsning!
Landskronahem
Besöksadress: Emaljgatan 9
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
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