Helsingborg

Från stadsdel till destination

<30 min
Lunds centrum
Helsingborgs
centrum

Vi på Landskronahem flyttar nu vårt huvudkontor till
nya lokaler. Lokaler som du nu också kan hyra in dig i.
Mervärdet med en etablering i Karlslund är stort. För
oss är det med en känsla av stolthet och förväntan på
framtiden att lokalernas och hela områdets intensiva
förvandling kommit till det här stadiet.
Vi flyttar in i helt nyrenoverade lokaler med en välkomnande entré, öppna, ljusa rum att trivas i varje dag och
högsta standard i kök, it-teknik och möteslokaler.
Dessutom ger de här lokalerna stora möjligheter till
kontaktskapande. Det ger ett naturligt nätverkande i
vardagen för oss inom Landskronahem och Landskrona
Fastighetsförvaltning som samtidigt flyttar in med oss
och för andra företag som kommer flytta in och få tillgång till samma gemensamma utrymmen som vi har.
Det här blir ett stort plus för oss alla.
Karlslund förändras grundligt, från att vara en stadsdel
till en destination med nya typologier och olika upplåtelse
former som ger glädje åt hela regionen. Lokalerna vi
flyttar till blir en viktig knutpunkt för företag på Landskronas nyaste destination. Jag rekommenderar dig att
utvärdera fördelarna med en etablering här.

5 SKÄL

ATT VÄLJA KARLSLUND
✓ Flexibla nyrenoverade lokaler.
Planera din lokal från grunden
tillsammans med oss

Landskrona

<45 min

<10 min

✓ Konkurrenskraftiga hyror

Malmö centrum

Motorväg
Tåg
Landskrona
centrum

✓ Hela Landskrona och regionen
framför dina fötter med bil
och tåg

Lund

✓ Nätverksvänligt med välplanerade mötesytor

<60 min

Köpenhamn

✓ Mycket bra billäge, parkering
med laddstolpar

Copenhagen Airport
Malmö Airport
Ängelholm Helsingborg Airport

Malmö

DET HÄR HÄNDER I KARLSLUND

Mikael Forsberg
vd, Landskronahem

FÄRDIGT 2021 Landskronas största lekplats
PÅGÅENDE 2020 – Nyproduktion av radhus, hyresbostäder och
bostadsrätter
PÅGÅENDE 2019 – Fler grönytor och öppna utemiljöer.
Ännu fler fritidsaktiviteter utöver de redan befintliga
FÄRDIGT Sammankoppling med vägnätet för Borstahusområdet
och Landskrona centrum

Boka kostnadsfritt
möte med oss och
en arktitekt
En lyckad flytt till ny lokal börjar med utvärdering och planering. Det ställs
höga krav på arbetsplatsen eftersom man spenderar mycket tid där. Lokalen
ska vara trivsam och representativ, ytorna effektiva och läget strategiskt.
Kontakta oss för ett förbehållslöst möte där vi lyssnar av era behov och
önskemål för att tillsammans skapa funktionella ytor för er verksamhet.
Lars Jeppsson
Uthyrare
0418-569 21

Läs mer

SCANNA MED DIN
MOBILKAMERA

Lokalerna på Karlslund
lämpar sig särskilt för kontorshotell,
service, säljkontor och vård- och utbildningslokaler. Men allt är möjligt,
diskutera gärna med oss!
Landskronahem förvaltar över 1000
privatbostäder i Karlslund idag, nu byggs
ännu fler i en attraktiv blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Öppna och läs mer

Var med och
skapa din nya lokal!
Kontorshotell?

Vårdcentral?
Tandläkare?

Här skapar vi nya
möjligheter för
ditt företag!

Säljkontor?
Om Landskronahem

Landskronahem är ett kommunalt bostadsbolag som bildades redan 1942.
Bolaget ägs av Landskrona stad. Bolaget förvärvar och förvaltar sina
fastigheter inom kommungränsen samt bidrar till stadens utveckling
genom förädling, nyproduktion och ett hållbart tänk.
Det aktuella beståndet består av 2 714 lägenheter fördelat på cirka 181 000
kvadratmeter samt kommersiell yta på cirka 39 000 kvadratmeter. Det
kommersiella beståndet är en bred mix av lokaler i olika storlekar belägna
runtom i staden, lämpade för butik, restaurang, service, kontor, vård
och utbildning med mera.

Besöksadress: Emaljgatan 1
Box 4026, 261 04 Landskrona
Tel 0418-569 00
info@landskronahem.se
www.landskronahem.se

