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39 år i Sandvången
BOSTAD. Genom ett stadsfullmäktigebeslut
den 16 juni 1947 ﬁck AB Landskronahem
en ny tydlig proﬁl. Bland annat beslöts att
”uppdraga åt stadens bostadsaktiebolag att
i fortsättningen bedriva kommunal bostadsproduktion i sådan omfattning, att densamma kommer att utgöra en kännbar konkurrens till den privata byggnadsverksamheten
och verka reglerande på prisbildningen för
bostadsproduktionen inom staden.”
Utsikten är milsvid från Per-Erik Perssons och Gerd Johanssons balkong på sjätte våningen.
Några planer på att flytta har dom inte.
Under den här tiden led staden
stor brist på bra och ändamålsenliga bostäder och beslut om
att Sandvången skulle byggas
togs. De första lyckliga hyresgästerna flyttade in den 29 december 1951 och två år senare
flyttade Per-Erik Persson som
sjuåring till Sandvången. Lägenheten på Pilåkersgatan 21 som
familjen flyttade till var deras
första som hade moderniteter
som toalett och badkar inne.
Några affärer fanns inte i området när familjen flyttade dit
men snart växte affärslivet upp.
– Där höghuset som vi bor i nu
står fanns bara åkermark. Men
efterhand byggdes det mer och
affärerna hittade hit. Här fanns

en färghandel, Hvilans kläder
hade en liten butik, Signes Textil fanns här, en grönsaksaffär,
ett konditori och en tobaksaffär. Sedan öppnade även Ringen en livsmedelsbutik där det
ligger en cykelverkstad idag, säger Per-Erik Persson när S-rösten hälsar på.

20 år ung flyttade han till en
privatägd bostad på Timmermansgatan men den 1 mars
1977 var han tillbaka i Sandvången efter att han träffat
Gerd Johansson som han bor
med i en trerumslägenhet på
sjätte våningen i ett av husen
på Midhemsvägen.

Det var mest barnfamiljer som
flyttade till Sandvången när det
var nybyggt.

– Vi har bott här 39 år nu och
vi trivs alldeles utmärkt. Det
bästa med Sandvången är läget. Här är nära till allt, säger
Per-Erik Persson.

– Bara i nummer 19 och 21 på
Pilåkersgatan var vi närmare 50
barn. Det var en rolig tid. Vi
pojkar spelade mycket fotboll
och mötte andra lag. Ett kom
så långt ifrån som Döjsebro,
minns Per-Erik Persson.

Den stora skillnaden på då och
nu är grannsämjan.
– Här är lugnt och skönt och
blandat med gamla och unga.

Men förr så kände man alla i huset och det som bodde runt omkring. Riktigt så är det inte idag.

Paret har idag fyllt sin lägenhetsfond till max och har därför en reducerad hyra.

När Per-Erik Persson berättar om sina funderingar kring
framtiden i Sandvången ser
man en viss oro i hans blick.

– Den ordinarie hyran är på
drygt 6 000 kronor men vi betalar 5 890 kronor idag i och
med reduceringen. Men hyran
lär väl höjas när de tar våra
fondpengar, säger han.

– Jag är både orolig och lite
förbannad, säger han och förklarar.
– När vi bott här i 40 år, det vill
säga nästa vår, så hade vi fått en
reducerad hyra. Vi skulle då
betala en månadshyra på samma summa som när vi flyttade
in, det vill säga 360 kronor.
Det är nog något som vi kan
glömma nu.
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Han tror dock inte att det
kommer att bli tal om lyxrenoveringar och stora hyreshöjningar när Stena Fastigheter tar
över ägandet.
– Det är jag inte speciellt orolig
för. Lägenheterna här är bra.
Jag kan inte se något större behov av renovering.

Kampen för all
nyttan fortsätt
BOSTAD. Ännu är inte frågan om Sandvången och Pilängens öde avgjort. Då ärendet var uppe för beslut på kommunfullmäktige den
30 maj återremitterades det och nytt datum för beslut är satt till den 22 juni. Visa gärna vad du tycker då!
Det blev en lång och ideologisk
debatt i kommunfullmäktige den 30 maj då frågan om
Landskronahems försäljning
av Sandvången och Pilängen
var uppe. Socialdemokraterna, med Jonas Esbjörnsson,
Niklas Karlsson och Mecide
Özer i spetsen, lyckades få den
styrande Treklövern och Sverigedemokraterna att erkänna att
det för dom är en politisk fråga
mer än en ekonomisk, samt att
det säkerligen kommer att bli
hyreshöjningar när Stena Fastigheter i Malmö AB tar över
ägandet, något de tidigare dementerat. Faktum är att kommunalrådet Birgitta Persson
(M) fortfarande står fast vid att
det inte kan bli aktuellt med
höjda hyror.
– Det är hopplöst att diskutera. De säger en sak bara för att
ändra sig nästa gång de är uppe
i talarstolen, säger Niklas Karlsson och menar att många av ledamöterna som debatterade i
fullmäktige inte var pålästa.
– Dom pratar högt om Landskronahems ekonomi men det
är uppenbart att de inte ens
vet skillnaden på likvida medel
och soliditet. Det skrämmer
mig att en sådan okunnighet
ska vara med att besluta om
en miljardaffär som kommer
att få konsekvenser för hela

Landskrona, inte bara för de
som bor i Sandvången eller i
Karlslundsområdet. Jag tror att
många som sitter i fullmäktige
inte förstår vilket beslut de är
med och tar.
Faktum är att det är de som
bor i Sandvången och Pilängen som får betala priset för den
politik som går ut på att renovera ute i Norrestad så att de
som har det sämre ställt tvingas
flytta.
– Det tycker jag att Treklövern
och framför allt Sverigedemokraterna ska berätta för de boende i områdena som ska säljas,
säger Mecide Özer, även hon
ledamot i kommunfullmäktige och som dessutom sitter i
Landskronahems styrelse för
Socialdemokraterna.
– Ska kommunen göra stora
förändringar i ett område så
är det alla skattebetalare som
ska stå för notan. Nu blir det
de som bor i Sandvången och
Pilängen som får betala priset,
förtydligar hon.
Mecide Özer frågar sig också
om försäljningen kommer att
påverka brottsligheten i Norrestad, något som Treklövern
och Sverigedemokraterna hävdar.

– Att man bygger en väg genom Karlslundsområdet eller
renoverar Landskronahems bestånd är inte lösningen på problemen som finns i Norrestad.
De som begår brott gör det inte
för att det inte finns någon väg.
Vad som måste till är fler jobb
och andra åtgärder som gör att
de som bor i Norrestad integreras i samhället och blir en del
av gemenskapen.
Klart är i alla fall att stora förändringar väntar för alla som
bor i de berörda områdena.
– Stena Fastigheter investerar över en miljard kronor. På
något vis ska de ha tillbaka
pengarna och dessutom tjäna
en slant. Och beträffande Norrestad så kan Landskronahem
inte renovera i karlsundsområdet för 15000 kronor kvadratmetern utan att höja hyrorna
rejält. Den här affären kommer att stå många människor
dyrt och de som drabbas är
mestadels pensionärer, ungdomar och barnfamiljer som bor
i Sandvången, Pilängen och
Norrestad, säger Mecide Özer
och avslutar:
– Jag hoppas att så många som
möjligt engagerar sig efter egen
förmåga. Vi kan fortfarande
påverka. Har du möjlighet som
kom till kommunfullmäktigemötet den 22 juni.

Mecide Özer är styrelseledamot i Landskronahem och kämpar emot att sälja u
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Tycker att det är
dåligt att man
säljer ut allmännyttan. Jag är
dessutom orolig
för att hyran ska
gå upp.

Jag är tveksam.
Men det är så
pass fina områden så jag vill
inte att de ska
säljas. Sen vet vi
ju inte hur framtiden ser ut.

Det kanske är
en bra affär för
Landskronahem
men inte för
Landskronaborna.
Jag tror att hyresgästerna kommer
att få höjda hyror.

Spontant känns
det inte bra. Stena köper för att
tjäna pengar. Jag
tror att de som
har det lite sämre
ställt kommer att
få lida för detta.

lmänter!
”Bara maktskifte kan
rädda Landskronahem”
BOSTAD. Harry Nilsson är ett av de riktigt tunga socialdemokratiska namnen
i Landskronas politiska historia. Efter att ha suttit i Landskronahems styrelse i
femton år, varav sex som ordförande, så är han väl insatt i hur det allmännyttiga
bolaget fungerar. Men nu är han orolig. Mycket orolig. Blir det inte ett
regimskifte i Landskrona nästa val så är han rädd att allmännyttan kommer att
vara ett minne blott.
– De vill lägga ner Landskronahem, säger han när S-rösten hälsar på.
Det är länge sedan sedan Harry Nilsson var involverad i politiken. Han är trött och sliten
fysiskt men hans intellekt är
det inget fel på. Tvärtom. Det
lyser i hans ögon.
– Jag försöker hänga med så
gott jag kan, säger han och
berättar om allmännyttan och
Landskronahem.

ut Sandvången och Pilängen.

vången och Pilängen?
Lena
Larsen
Jag tror att många
äldre som bott i
Sandvången och
Pilängen i många
år oroar sig för
framtiden. Jag
tycker inte att de
ska sälja.

– Allmännyttan kom till efter
att den fria marknaden inte
kunde lösa bostadsnöden som
fanns på den tiden. Därför
gick staten in med pengar och
startade allmännyttan. Kommunerna fick då i uppgift att
starta bolag som skulle erbjuda bostäder till alla, säger Harry Nilsson och berättar vidare.
– Den som drev på det här
i Landskrona var faktiskt en
byggmästare, Erik Ivar Wihlborg. Han köpte fastigheter på
Väster som han gjorde till allmännyttor genom att ge Landskronahem majoriteten i ägandet. Det hette Smålägenheter,
låg på Väster och var ursprunget
till Landskronahem, säger han
och berättar om tuffa tider.

– Det var bostadsnöd. Det var
stora områden som hade dass
på gården. Jag flyttade in till
Landskrona 1952 och bodde
två år på Stormgatan. Vi hade
16 kvadratmeter med dass på
gården. Fick gå ut om gatan
när vi skulle på dass.

varit stor.

Harry Nilsson berättar om vad
Landskronahem betytt för staden.

Något som stör Harry Nilsson
lika mycket som utförsäljningen av områdena är på vilket
sätt politiken bedrivs idag.

– Landskronahem såg till att
vi kunde få hit arbetskraft till
industrin, säger han och betonar vikten av att Landskronahem inte säljer ut.
– Det handlar om att staden
måste ha muskler och det har
man genom att Landskronahem är en stark och stor aktör. Säljer man ut Sandvången
och Pilängen så tappar man
mycket kraft. Det kommer att
betyda att staden är helt i händerna på marknadskrafterna,
säger han och förtydligar.
– Kommunen tappar helt enkelt handlingskraft.
Sandvångens betydelse för
Landskronaborna har också

– De som flyttade dit kom
från förhållande som är svåra att beskriva. Att flytta till
Sandvången var för många
som att en dröm gick i uppfyllelse.

– Förr gick vi aldrig direkt
till beslut om vi inte var helt
eniga. Vi hade överläggningar mellan blocken. Vi satt i
förhandlingar och hade inga
problem med att skjuta fram
ett beslut. Det var viktigt att
så många som möjligt var med
på besluten.
Och med tanke på hur det går
till idag så är Harry Nilsson
orolig för Landskronahems
framtid.
– De vill ha bort Landskronahem, avskaffa allmännyttan.
Det är en mörk framtid. Det
krävs ett maktskifte på sjätte
våningen för att rädda Landskronahem.

PÅ GÅNG I REGIONEN
REGION SKÅNE. Inför valet 2014 lovade vi att vända den negativa utveck- lingen i skånsk sjukvård och sätta stopp för de
nedskärningar som präglade det moderatledda styrets politik. Jag tycker att vi har lyckats med det, säger Henrik Fritzon.
För ett och ett halvt år sedan
tog Socialdemokraterna och
Miljöpartiet över styret av
Region Skåne. Vi har träffat
regionstyrelsens ordförande
Henrik Fritzon för ett samtal
om den socialdemokratiska
regionpolitiken.
- Inför valet 2014 lovade vi att
vända den negativa utvecklingen i skånsk sjukvård och
sätta stopp för de nedskärningar som präglade det moderatledda styrets politik. Jag
tycker att vi har lyckats med
det, säger Henrik Fritzon.
TRE MILJARDER TILL
SKÅNSK SJUKVÅRD
-Vi är inte nöjda, men vi är
stolta över allt vi åstadkommit, säger Henrik Fritzon och
radar upp reformer som det
rödgröna styret genomfört:
sjukvården har fått mer än tre
miljarder mer att röra sig med,
det finns nästan 1900 fler
medarbetare nu jämfört med
för två år sedan, helgtjänstgöringen för sjuksköterskor har
minskats; stora satsningar görs
på förlossningsjukvård - nyli-

gen beslutades om en satsning
om 20 miljoner kronor. Ett
stort tillgänglighetspaket på
en halv miljard kronor rulllas nu ut i sjukvården. Kvinnosjukvården har förstärkts,
bland annat genom ett nytt
endometriosteam och i cancersjukvården har flera förändringar introducerats.
- Vi har börjat införa standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården och därmed kortat
utredningstiderna avsevärt. Vi
ser också en tydlig förbättring
i tillgängligheten. För vissa
diagnoser är väntetiden fortfarande oacceptabelt lång, men
vi är på rätt väg, säger Henrik
Fritzon.
NY ÖRESUNDSFÖRBINDELSE
Socialdemokraterna har inte
bara satt sitt avtryck i den
skånska sjukvården, utan också i näringslivsfrågor, i det
dansk-svenska samarbetet och
i diskussionerna med staten
om infrastrukturfrågor.
- Vi har varit en ledande aktör i många stora frågor sedan
vi tillträdde. Alltifrån vårt

snabba agerande efter Sonys
varsel förra året för att bevara Lund som mobilcenter till
Findus i Bjuv där vi nu bistår
kommunen och det lokala
näringslivet, till den ledande
roll vi tog för att stöpa om det
dansk-svenska samarbetet och
bilda Greater Copenhagen
and Skåne Committee, vidare till den historiskt stora frågan om höghastighetståg. Vi
lyckades skapa en stark skånsk
sammanhållning runt en gemensam målbild för höghastighetsbanans sträckning, vilket är en förutsättning för att
förhandlingarna med staten
ska falla väl ut för Skåne.
Bland annat är vi överens om
att prioritera en förbindelse mellan Helsingborg och
Helsingör. Det skulle betyda
mycket för Skåne och inte
minst för Landskrona.
- Mycket av det här skulle inte
ha blivit verklighet om det
inte vore för den skånska socialdemokratin, avslutar Henrik
Fritzon.

Henrik Fritzon (S), är regionstyrelsens ordförande.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Kära partikamrater,
Jag skriver dessa rader dagen
efter
kommunfullmäktigesammanträdet i slutet på maj.
Det var ett KF där många av
våra kritiska frågor lämnades
obesvarade, men på samma
gång var det en talande tystnad som bekräftade det vi
socialdemokrater redan visste.
Utförsäljningen av Landskronahem grundar sig inte i någon ekonomisk pragmatism
och inte heller någon värmande omtanke om de boende i
Sandvången, Pilängen eller
Norrestad. Utförsäljningen är
bara en del i treklöverns omvälvande projekt att skapa ett

socioekonomiskt homogent
Landskrona, där mindre bemedlade Landskroniter göra
sig icke besvär, till förmån för
hypotetiska framtida medborgare med högre skattekraft
och drömmar om havsutsikt.
Vem som de facto sitter på
makten i Landskrona för tillfället blev uppenbart under
debatten i Rådhuset den 30
maj. Medan Kommunstyrelsens ordförande Torkild
Strandberg var den enda aktiva representanten från den styrande treklöverns största parti,
så var samtliga 11 ordinarie
ledamöter för världshistoriens
mest medgörliga ”oppositions-

parti” uppe i talarstolen under
kvällen. Stefan Olssons höga
brösttoner och vilda svingande
blandades med lite mer förvirrade och pliktskyldiga inlägg
från hans partikamrater, som
verkade lite mer illa till mods
över att svika och sälja ut en
betydande del av sina väljare.
Tänk vilken skillnad ett lönekuvert kan göra...
Men det som jag främst väljer
att ta med mig från sammanträdet är våra KF-ledamöters
oförtrutna och envisa kamp
för våra ideal och Landskronabornas bästa; samtliga
kamrater som tog till orda i
talarstolen gjorde det med den

äran. Vi slog hål på fyrklöverns (förvisso redan ihåliga)
ekonomiska resonemang och
etablerade den tydliga skiljelinjen i Landskronapolitiken
mellan oss som kämpar för
jämlikhet och dem som mest
springer kapitalets ärenden.
Vår kamp för ett enat och jämlikt Landskrona fortsätter, det
lovar jag!
Avslutningsvis så vill jag önska
Er alla en varm och skön sommar tillsammans med nära
och kära.
Med kamratliga hälsningar,
Conny Lavin

VILL DU ENGAGERA DIG I SOCIALDEMOKRATERNA?
Gå in på socialdemokraterna.se/Bli-medlem och bli medlem direkt. Alla behövs i arbetet för ett bättre samhälle!

