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Nu invigs nya Gustavsborg i Karlshamn–
särskilt boende med dygnet runt-personal

Lördagen den 7 juni klockan 11.00-14.00 sker invigningen av nya
Gustavsborgs första boendedel i Karlshamn. Invigningen inleds med
underhållning av kommunala musiskkolan och därefter svarar Sven-Åke
Svensson, kommunstyrelsens ordförande, (s), för invigningstal.
Medverkar gör även Christel Jonasson, omsorgsnämndens ordförande, (s).

I april 2007 sa kommunfullmäktige i Karlshamns kommun ja till en total
ombyggnad och nybyggnad av Gustavsborgs särskilda boende i Karlshamn.

Den totala investeringskostnaden för projektet, som kommunen uppdragit åt
Karlshamnsbostäder AB att ansvara för, beräknas uppgå till cirka 135 miljoner
kronor och planen rymmer även en ombyggnad av köket på Gustavsborg.
Totalentreprenör för ny- och ombyggnationen är Skanska AB.

- Ombyggnaden av Gustavsborgs särskilda boende markerar inte bara starten
för vår satsning på Gustavsborg utan är också en symbolisk inledning på en
rad andra kommunala investeringar de närmaste åren, säger Sven-Åke
Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Byggnationen sker i två etapper. Den första etappen omfattar en
nybyggnation på cirka 3 200 kvadratmeter och ger 50 nya lägenheter med
tillhörande lokaler.

Etapp 2 omfattas av en ombyggnad av boendet på Matrosgatan 15 på cirka 3
700 kvadratmeter samt
1 100 kvadratmeter sekundära ytor. Dagens 34 lägenheter blir 45 moderna
lägenheter som beräknas vara klara sommaren 2009 med beräknad
inflyttning i juni 2009.



Vid frågor, kontakta:
Owe Fridlund, projektchef, tel 0454-819 06, 0708-49 28 91

Välkommen!

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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