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Landskronas största lekplats
I början av nästa år är det byggstart för lekplatsen
norr om Emaljgatan i Karlslund. Sommaren 2020
beräknas den stå klar för lek.
Under 2018 och 2019 har Landskronahem haft ett flertal
större möten med de boende på Karlslund och bland
annat fått önskemål om en större lekplats. Det kommer
nu att bli verklighet! Bland annat har barn från LAB, olika
fritids i staden och i byarna fått vara med att påverka
utformningen av den nya lekplatsen.

rutschkana och gungor. För de äldre barnen finns bland
annat en hög rutschkana, gungor och studsmattor. Det
planeras också för en kickbikebana, grillplats och matplatser där man kan äta medhavd fika. Lekplatsen
utformas så att delar av den passar för barn med
funktionsvariationer.
Parkour-lekplats Karlslund

– Parkourutrustning var ett av många önskemål från
unga tjejer i området och det kommer att bli verklighet.
Vi har också tagit till oss deras idé om en scen där man
kan dansa, spela musik eller bara sitta och umgås, säger
Tora Broberg, stadsmiljöchef, Landskrona stad, som är
ansvarig för projektet.
För de yngre barnen finns en spännande ”skog” att vandra
genom med små hinder och kojor samt lekkullar, mindre

Nya öppettider
Vi ändrar öppettider på våra
områdeskontor.
Vi har tidigare aviserat att vi skulle
ändra öppettider från och med
september men det har senarelagts
och kommer att börja från och med
november istället.
Våra områdeskontor kommer
att ha besöks-och telefontid på
följande tider:

Tisdagar 16:00 - 17:30
Torsdagar 09:30 - 10:30
Använd gärna MINA SIDOR på vår
hemsida för att kontakta oss eller
göra en FELANMÄLAN!

landskronahem.se

Utökat rökförbud
Den 1 juli infördes nya lagar för
tobaksrökning vilket innebär att
det inte längre är tillåtet att röka
på en rad olika platser.
Hos Landskronahem får du fortfarande röka i din egen bostad,
men tänk på att rökningen kan orsaka missfärgning och liknande
som det kan krävas ersättning för. Det får inte heller vara till
olägenhet för grannar genom ventilationssystem och liknande.
Rökning på balkonger får enbart ske om det inte besvärar
grannarna.
Du får inte röka i gemensamma lokaler såsom trapphus, källare
eller tvättstuga. Förbudet gäller även e-cigaretter.
Mest omtalat har rökförbudet på uteserveringar blivit men det är
nu också förbjudet att röka:

• På busshållplatser och perronger
• På lekplatser eller skolgårdar, eller i lokaler där barn och
unga vistas regelbundet

• På inhägnade idrottsplatser, gäller både på läktare eller
vid sidan av planen

• Vid entréer, som till exempel utanför butiker, bostäder
och affärer

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
i början på 2020. 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 håller på att projektera och tömma
fastigheten för att kunna totalrenovera och förändra
byggnaden.

Centrum/Öster

ÖSTRA FÖRSTADEN
20 lägenheter i fastigheten
Östra Förstaden 37
(Tranchellsgatan 55)
kommer fram till 2020 att
genomgå samma typ av
omfattande renovering som Östra Förstaden 32 med
bl.a. nya fönster, ny ventilation och stammar.

Asmundtorp

KVARTERET ORGANISTEN
24 nya lägenheter planeras i Asmundtorp. Det kommer
att bli blandad bebyggelse med punkthus, tvåvåningshus och radhus. Preliminär inflyttning är januari 2021.

Fibrering av samtliga lägenheter
SAMTLIGA OMRÅDEN

Landskronahem kommer tillsammans med Landskrona
Energi och installationsfirman Axians dra upp fiber och
montera en fiberterminal i varje lägenhet. Arbetet har
påbörjats april 2019 och det kommer att ta ca 2 år innan
samtliga lägenheter är klara.
Det kommer ge dig som boende ett antal fördelar:

•
•
•
•

Möjlighet till snabbare internet än idag
Flera olika TV-leverantörer tillgängligt på ett enkelt sätt
Förberett för framtidens välfärdstjänster
Placering av fiberterminalen i vardagsrummet som
förenklar uppkoppling av tjänster utan egen kabel dragning.

Information kommer att komma i god tid när det är
dags för din lägenhet. Har du frågor om projektet går
det bra att ringa Marie Brodin på Landskrona Energi
på 0418-47 37 30.

Fribiljett 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!
Kommande matcher är:
2/11 BoIS - Lindome (Pjäsgatan 8, 29/10)
Du måste bo hos oss för att få biljetter.
Max 2 biljetter per person.
Mer information om t ex matcher:
https://landskronabois.se/

Besöksadress: Emaljgatan 9

Öppettider:

Telefon: 0418-569 00

måndag, onsdag, torsdag 10-16

e-post: info@landskronahem.se

tisdag 10-17.30, fredag 10-14,

Postadress: Box 4026, 261 04 Landskrona

Lunchstängt kl 12-13

