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Pengaregnet över Landskronas spelare fortsätter.
Foto: ANDERS BERGGREN

Landskrona en
turstad
LANDSKRONA. Fru Fortu-

na tycks le speciellt
mycket mot Landskrona i
år. För en tid sedan rasslade det in en stor spelvinst och nu var det dags
igen. En Landskronabo
kammade hem över miljonen på Lotto och på V75
tog ett andelsspel hem
nästan 270 000.
Pengaregnet över staden tycks inte avta. För
en tid sedan berättade vi
om Infartens Tobak som
hade en spelvinst på Lotto 2 på nästan 2,4 miljoner kronor. Och Lotto 2
tycks vara den spelform,
förutom travet, som
Landskronaborna är bäst
på.
Förra onsdagen var det
nämligen dags igen. En
rad med sju rätt på Lotto
2 gav en Landskronabo i
30-årsåldern, 1 000 819
kronor på en rad inlämnad via mobilen.
”Min inställning har
varit att köra på ett utskrivet system med utvalda nummer som är
plockade på känsla. Sedan gäller det att kolla
upp tidigare dragningar
och sedan våga utesluta
siffror som dragits. Det
blir lite pyssel, men det är
det absolut värt när man
till slut vinner en miljon”,
säger vinnaren till Svenska spel.
Det enda spelbolaget
kan säga om vinnaren är
att det handlar om en industriarbetare och att
han nu kan lösa sina lån,
byta bostad och ändå få
en slant över.
Vid veckans V75-omgång på Östersund var
det dags för ännu en större vinst till Landskrona.
Ett andelsbolag på 2 000
kronor tog hem 269 025
kronor. Systemet var sålt
i 51 andelar och varje andel gav 5 275 kronor i utdelning.

DET HÄNDER
UTSTÄLLNINGAR
Pumphuset, Lars Hoffsten,
olja o grafik, KL 12–15.
FÖR INFO TILL SPALTEN:
mejla senast kl 9 tre dagar
före publicering till
dethanderlandskrona@hd.se

.
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Fick jätteräkning
för läckt vatten
En vattenläcka fick
koloniområdets vattenräkning att skena. På
sex veckor gick det åt
vatten för 100 000 kronor. Enligt koloniområdets ordförande är rören
på området, som ägs
av kommunen, i väldigt
dåligt skick.

kronor hade precis anlänt.
Larvi hade enligt räkningen använt 8 500 kubikmeter
vatten under sex veckor. Betydligt mer än normalt.
– Det är uppseendeväckande att inte någon insett att
något är fel med den räkningen. NSVA borde ha reagerat på det, säger Roland
Olsson.

LANDSKRONA. I förra veckan

Så fort Roland Olsson fick
höra talas om räkningen
satte han sig i sin bil och åkte
ut till koloniområdet för att
hitta läckan. I en dagvattenbrunn hörde han hur det

fick Larvi koloniområdes
ordförande Roland Olsson
ett nervöst telefonsamtal
från föreningens kassör. En
vattenräkning på 98 000

porlade. Mycket riktigt. Ett
rör hade sprungit läck.
2013 hade kolonistugeområdet Larvi tio läckor.
Enligt Roland Olsson är rören på området gamla och
rostiga.
– Det är inte rimligt att vi
ska betala för det. Vi arrenderar marken och avloppen.
Det är inte våra rör utan
kommunens. Vi har kallat in
till ett möte med kommunen
och Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA.
Mötet sker på onsdag.
Landskrona stad representeras av Lotta Wiklund som

är koloniförvaltare i kommunen.
– Jag kan inte säga mer än
att vi ska ha möte. Vi får se
vad som sägs då, säger hon.
NSVA uppger att kunden
normalt betalar för det som
passerat
vattenmätaren
men att det i vissa fall görs
undantag. Branschorganisationen Svenskt vatten har
satt upp rättspraxis för
onormal vattenförbrukning.

talning men dolda läckor
som innebär ett läckage på
minst 100 kubikmeter vatten per år och som är minst
50 procent av den vanliga
förbrukningen kan göra att
fakturan rivs.
– Jag ser fram emot mötet
på onsdag. Det är riktig kris
med vattentillförseln här på
området, säger Roland Olsson.

Till exempel rinnande toaletter eller droppande kranar är inte giltiga anledningar för att komma undan be-

Martin Brusewitz
martin.brusewitz@hd.se
0418-49 65 00

Det har hunnit gå några år sedan Admir Lukacevic höll i integrationsprojekt för Bosna Basket i Landskrona. I dag bor han i Norrköping och driver företaget
Idrott utan gränser.

Han brinner för ungdomar
Admir Lukacevic, grundaren av Idrott utan
gränser, har valts till ny
Ashoka Fellow och kan
därigenom få hjälp att
utveckla sin affärsidé.
LANDSKRONA. Admir Luka-

cevic kom som flykting till
Landskrona 1993. Och det
var här han fick idén att
starta IUG, Idrott utan gränser. Han såg tidigt att social
tillhörighet spelade stor roll
och ville verka för att ge
unga meningsfull sysselsätt-

ning och nya mål i livet och
på så sätt motverka framtida
utanförskap.
– Allt började med att jag
ville göra skillnad för unga i
Landskrona och några år senare grundade jag IUG, jag
får priser för det och blir
uppmärksammad.
Det
känns jätteroligt! Framför
allt att det väcker hopp och
framtidstro hos unga, säger
Admir Lukacevic.
Konceptet med IUG går
ut på att låta ungdomar med

”

Det känns
jätteroligt!
Framför allt att
det väcker hopp
och framtidstro
hos unga”

hjälp av idrott relatera till
olika möjligheter i livet.
Med beröm, bekräftelse och
goda förebilder ges de unga
motivation att följa sina
drömmar, delta i skolarbetet
och nå sina mål.
Organisationen Ashoka har
under många år identifierat
och stöttat visionärer som
letar lösningar på sociala
samhällsproblem. Nu har
Ashoka utsett Admir Lukacevic till en Ashoka Fellow.
Med detta får han både fi-

nansiering och professionell
hjälp från flera stora företag
för att utveckla sina sociala
affärsidéer och stöd för att
sprida dem ut i världen.
Företaget samarbetar i dag
med skolor i Norrköping
och Södertälje. Lukacevics
förhoppning är att kunna
starta i Skåne – varför inte i
Landskrona – nästa år och
med Ashokas hjälp hoppas
han också kunna sprida IUG
globalt.
Anna Söderquist

