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Färgsprakande
familjecentral

35 år som bovärd på
Ljungbybostäder

Våren och sommarens
inredningstrender

Konstnären Emelie Keynemo har
skapat färgglad konst i
familjecentralens lokaler i Ljungby.

Efter många år som bovärd är det
snart dags för Tommy Almqvist att
gå i pension.

Inredningsstylisten Lina Kanstrup
berättar om våren och sommarens
trender.

Hej!

N

ytt nummer, nytt utseende och nya ambitioner. Det här är
premiären för vårt nya alldeles egna BoBlad, där vi på Ljungbybostäder står för allt innehåll. Jag hoppas att du som hyresgäst hos
oss verkligen ska ”känna dig hemma” och att du hittar läsning som
angår - för det är ju det som är meningen. Har du synpunkter,
negativa eller positiva, hör av dig till oss så vi kan fortsätta förbättra!

Björn Eliasson

Jag vill också passa på att tacka alla er som svarade på vår senaste
enkätundersökning där ni fick svara på frågor kring oss som hyresvärd. Vi återkommer med resultatet, kanske redan i nästa nummer av
BoBladet. Med risk för att vara lite för tidigt ute önskar jag alla våra
hyresgäster en riktigt skön vår!

VD, Ljungbybostäder

						/Björn

Eliasson

Öppet hus på
Ljungby familjecentral
Den 17 februari hade Ljungby familjecentral öppet hus och vi
passade på att hälsa på i deras färgglada lokaler på Eskilsgatan 11 A.
Bara några minuter efter öppning var entrén full av glada föräldrar och
barn som tittade runt i de nya lokalerna. Många passade på att besöka
familjecentralen under dagen och flera stannade till för att titta lite extra på
de färgglada målningarna som konstnären Emelie Keynemo har skapat.
Verksamheten vänder sig till familjer med barn i åldern 0-6 år och består
bland annat av barnhälsovård och öppen förskola. På familjecentralen är
hälsan i fokus och målet är att utifrån hela familjens livssituation jobba för
att både barn och förälder ska må bra.

Hemma
hos
Andreas Berggren
Vi hälsade på hemma hos Andreas som
bor i en av våra marklägenheter på
Tallgatan.
– Det bästa med att bo här är lugnet och det
fina läget med grönytor, säger Andreas. Den
egna trädgården med uteplats är såklart ett stort
plus.
Hemma är favoritplatsen den nyinköpta soffan
som blev den stora julklappen till familjen. På
fritiden umgås han helst med nära och kära, gör
en god middag eller tränar. Golf är ett stort
intresse hos Andreas och just nu ser han mest
fram emot våren och att få plocka fram sitt golfset
som har stått förvarat under vintern.
Vill du vara med i nästa ”hemma hos”? Hör av dig till oss!

Fem snabba

med Andreas

Tacos/Sushi
Löpning/Gymmet
Hemmamys/Utekväll
Hockey/Fotboll
Skidor/Beachen

Lina Kanstrup, Inredningsstylist

”Mönster är något vi inte
kan få nog av just nu!”
Vi träffade Lina Kanstrup, inredningsstylist som driver
företaget Kanstrup studios, för att få veta mer om våren
och sommarens inredningstrender.
Under våren och sommaren kommer vi att se mycket av grönt i olika
nyanser. Grafiska färger som svart, vitt och grått får stå tillbaka för att
istället lämna plats åt mer livfulla färger. Lina som precis är hemkommen
från Stockholm Furniture Fair, årets största designvecka, intygar att mönster
är något som vi verkligen ska satsa på under hela 2015. – Mönster är
något vi inte kan få nog av just nu!
Uttrycksfulla och geometriska mönster inspirerade från 20-talets elegans
och lyx blandas med mer sansade mönster med motiv av fåglar och växter
i dova färger. Quiltade tyger är också stort under året vilket även är Linas
favorit när det kommer till textilier.
I slutet på vintern längtar vi gärna efter att få välkomna våren och
sommaren i våra hem. – För att känna en känsla av vår i mitt egna hem
plockar jag in massvis av grönska, inte nödvändigtvis bara blommor utan
snarare kvistar och yvigt gräs. Det gröna behöver heller inte vara för
perfekt och tillrättalagt. Låt det vara ungefär som det är i naturen, förklarar
Lina.
Vill man behålla den där mysiga känslan som gärna infinner sig under
hösten och vintern kan man behålla exempelvis doftljusen men byta ut
vinterns kryddiga dofter mot mer citruspräglade toner.

Vi välkomnar
Lennart Gustafsson till oss!
Lennart är projektanställd byggnadsingenjör och
kommer under ett år att jobba med projekt och
underhåll i våra fastigheter.

En snabbträff med Ljungbybostäders nya styrelseordförande
I maj tar Karin Bondeson
Vad blir mest spännande med
över som ny ordförande
det nya uppdraget?
efter Mikael Bengtsson. Vi är Att först sätta mig in i hur bolaget
nyfikna på hur det känns
fungerar och lyssna av de som
och frågade Karin;
kommer med synpunkter och idéer.
Sedan arbeta för nybyggnation i
Vad är viktigt att tänka på som
kommunen för att tillgodose de som
ny ordförande i styrelsen?
har behov och önskar ett annat
En samsyn i styrelsen som gagnar
boende.
bolagets bästa samt att genom
Har du något mer uppdrag?
diskussioner komma fram till en bra Jag sitter också med i kommunoch hållbar lösning.
fullmäktige och är även ersättare i
Ljungby Energis styrelse.

Vad gör du på din
fritid?

Språk och resor är mitt
stora intresse. Jag har
en liten sommarstuga på
västkusten som jag gärna
åker till. På vintern tycker
jag om att åka skidor.
Jag är också god man
vilket är jättetrevligt och
givande.

Karin Bondeson,
ny styrelseordförande.

Tommy Almqvist
ett känt ansikte
–

Tommy började sin tjänst som bovärd i januari
1980 och har sedan dess varit anställd som
bovärd i 35 år. Nu har Tommy valt att ändra
bana för att till sommaren njuta av livet som glad
pensionär. Han tycker att det bästa med jobbet
är all variation, friheten, att träffa hyresgäster
och att kunna jobba både med inre och yttre
skötsel. – Tiden går så snabbt när man trivs,
säger Tommy.
Som pensionär kommer Tommy att tillbringa
mycket av sin tid i sommarhuset i Skummeslöv
där han kommer att umgås med familj och
barnbarn.
Vi kommer såklart att sakna Tommy och
önskar honom lycka till med livet som pensionär.

Fem snabba
med Tommy

Snickra/Laga mat
Solsemester/Skidsemester
Pizza/Sushi
Bio/Hemmakväll
Skotta snö/Klippa gräs

Aktuellt just nu
Nya moderna tvättstugor

Byggnationen av två moderna tvättstugor i kvarteret Stenbacken är snart klar.
Tvättstugorna ligger på markplan och
kommer vara utrustade med ett digitalt
bokningssystem och ny tvättutrustning.

Fibernät

Installationen av fiber i kvarteren
Bävern och Uttern på Harabergsgatan
och Brunnsplan är nu färdigställd.
De som önskar kan nu ansluta sig.
Under 2015 kommer utbyggnaden av
fiber i våra fastigheter att fortsätta.

Felanmälan gör du enkelt via
www.ljungbybostader.se
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1,5 dl apelsinjuice
1,5 dl fryst ananas
1/2 avokado
1/2 fryst banan
1/2 pressad lime
2 matskedar cocosmjölk
En nypa havssalt
Lägg alla ingredienser i en mixer
och mixa till en slät smoothie.
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