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EN HELT NY TEATERLOKAL
TILL ÄNGELHOLMARNA!

Resan har varit lång, men så blev också resultatet väldigt bra. Följ med
på resan från industrilokal till teaterlokal - den nya Revyteatern!

I DAGARNA HAR DE SISTA DETALJERNA i Revyteaterns nya lokaler blivit klara, lagom till att premiärbiljetterna till årets nyårsrevy börjar säljas. Resan har
varit lång, och inte alldeles självklar. Det var i februari
2014 som Johan Ejehag och Melin Förvaltnings VD
Håkan Svensson kom i kontakt med varandra första
gången. Vi på Melin Förvaltning hade en industrilokal
ledig, och Revygänget, där Johan Ejehag är ordförande,
var på jakt efter en ny lokal.
Som de �lesta av er säkert känner till huserade Revyn
tidigare på Jarl-Kulle-scenen på Rönneskolan. Eftersom det inte var Revyns egen lokal var det mycket jobb
med att först plocka fram alla saker som behövdes till
föreställningen och försäljningen i pausen, för att
sedan fram emot småtimmarna plocka undan allting
igen. Samtidigt önskade man sig en mindre och
intimare lokal där man kom närmre publiken. Detta

var några av anledningarna till att Revyn började leta
efter en egen lokal att hyra.

Steget att gå från en industrilokal till teaterlokal var
givetvis väldigt långt. Och en teaterlokal är de�initivt
något som vi på Melin Förvaltning aldrig har varit med
och gjort tidigare! Men med engagemang och drivkraft
kommer man långt, och ganska snart var projekteringen i full gång. Ytan var begränsad och har varit en
av de stora utmaningarna. 250 sittande skulle få plats
och på 450 kvadratmeter skulle alla praktiska behov
lösas. Ett galet projekt på sitt sätt, men också ett
fantastiskt projekt för kulturen! Tanken är att andra
föreningar också ska kunna hyra in sig och få nytta av
lokalen. Håkan Svenssons och Johan Ejehags engagemang gick inte att ta miste på – och det smittade av sig!
Fortsättning på nästa sida!

EN HELT NY TEATERLOKAL TILL ÄNGELHOLMARNA!
...fortsättning från förra sidan!
EFTER EN INTENSIV PROJEKTERING �ick till slut
Leeman Entreprenad jobbet med att bygga teatern.
Lagom till sommaren 2015 stod lokalen så gott som
färdig invändigt. Här tog sedan Revygängets arbete vid
med att färdigställa scen, loger, serveringsdisk med
mera samtidigt som vi påbörjade arbetet med att göra
om fasaden till en fasad värdig en teater. Den sista
belysningen är just satt kring entrépartiet. Den röda
dekoren och LED-belysningen kommer verkligen till
sin rätt i mörkret. Har ni ännu inte sett det i verkligheten så passa på att gå förbi en kväll.
Nu återstår bara att önska Engelholmsrevyn ett stort
lycka till! Och så hoppas vi att vi även träffas i minglet
på den nya Revyteatern vid en hel rad arrangemang
som andra föreningar kommer att anordna här!

Ovan: Ordförande Johan Ejehag vid invigningen i av Revyteatern.

Till höger: Så här såg lokalen ut innan förvandligen började.
Vilken skillnad mot idag (jämför med bilden på framsidan!).

ETT ÅR PASSERAR FÖRBI. OJ, VAD VI
HAR HUNNIT MYCKET!
Det har varit ett händelserikt 2015 och vi har haft många projekt igång. Givetvis
hoppas vi att ni hyresgäster har noterat detta, men vi vill ändå passa på att visa lite
av vad vi har förbättrat, förnyat och för�inat. Och även om vi är nöjda med året som
gått, så planerar vi just nu hur vi kan göra det bästa möjliga av nästa år.
På Doktorsgatan 8-10 har
vi byggt en ny cykelramp
till ett stort cykelförråd.
Gamla dåliga källartrappor har tagits bort.

Sandvångsgatan 3-5-7: Huset har fått porttelefon med
tag-funktion. Här har även ett elektroniskt tvättbokningssystem installerats!
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Här på Fasangatan 4 har
porttelefon med
tag-funktion installerats.

BESKRIVNING

Fönsterbyte
på Margretetorpsvägen 11!
På bilden är
inte arbetet
helt klart.

På Storgatan 56 har fasaden renoverats och målats
om.
Tiden har satt
sina spår på
Vallgatan 14.
Dags för
ommålning!
Fiberinstallationen har
gått i en rasande fart!
Under året har
följande adresser
fått fiber:
Sockerbruksgatan
8 och 12,
Nybrovägen 1-3,
Fasangatan 10,
Gasverksgatan 23-27
och Bruksgatan 27-29!

För detta HD:s lokaler på Storgatan har renoverats.
Modebutiken Elvilito öppnade innan sommaren.

HÄR FINNS

FIBER!

Våra duktiga
sommarjobbare
hann med
mycket! Här
målar Johan och
Louise på
Fasangatan 4.

En pergola har
byggts på innergården på Sockerbruksgatan 8.
Här finns också
några odlingslådor som odlingsintresserade ska få
sköta.
Sandvångsgatan 1: Detta hus har
också fått porttelefon med tag/kodlås.
På Storgatan
97 (”Blå huset”)
har dålig
fasadpanel
bytts ut och
panelen har
målats.
Ny frånluftsvärmepump har
installerats på Västra Kyrkogatan 5-7.
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VD:n har ordet

PEPPARKAKOR PÅ FASADEN
JO, NI LÄSTE RÄTT: PEPPARKAKOR PÅ FASADEN! Men det blir
inga riktiga pepparkakor (de får ni köpa hos Sjöholms Bageri
eller Konditori Centrum!), men väl en vackert belyst julig fasad.
Fram till lucia kommer vi nämligen att projicera pepparkakor på
väggen till Storgatan 58. För er som inte har koll på adresserna
längs Storgatan så behöver ni bara bege er till Stadsparkens
hörn vid Sko-Rönne för att se installationen. Vi hoppas att detta
kan sprida julstämning till vår vackra stad. God Jul!

BLIR DET EN VIT JUL?

INLEDNINGEN PÅ VINTERSÄSONGEN HAR VARIT SNÄLL MOT OSS. Den första
halkan brukar vara särskilt förrädisk, så var rädd om dig och använd rejäla skor.
Än vet vi inte heller om det blir en säsong med mycket snö eller ej. För barnens
skull hoppas vi givetvis på en vit jul eller åtminstone ett vitt sportlov. Hur som
helst, vädret kan vi inte styra över, men skulle det bli mycket snö så gör vi alltid
vårt bästa för att hålla trottoarer och entréer så välskottade som det bara går.
Men ha lite tålamod – vi kan inte vara först överallt!

ÄNGELHOLM 500 ÅR & MELINS HISTORISKA
KALENDER

NÄSTA ÅR FIRAR ÄNGELHOLM 500 ÅR! Redan nu
(tillsammans med Melinbladet) har ni fått vår
historiska kalender i brevlådan. Månad för månad
tar vi en tillbakablick kring några av våra äldsta och
mest intressanta hus. Vi hoppas att här ska �innas
läsning och spännande bilder som varar hela året.
500-års�irandet kommer givetvis att innebära en massa festligheter runt om i
kommunen hela 2016. Oktober blir extra festligt eftersom det är då som Ängelholm faktiskt fyller 500 år. Melin Förvaltning vill givetvis vara med i 500års�irandet, så håll koll så att ni inte missar våra planer!

ÄNDRADE TELEFONTIDER

VID ÅRSSKIFTET ÄNDRAR VI VÅRA TELEFONTIDER. De nya tiderna är
måndag till torsdag 09:30 till 16:00 och fredag 09:30 till 15:00. Som vanligt har vi
lunch mellan 12:00 och 13:00.
ttre ....!”
”Alltid lite bä

MELIN
förvaltnings ab

ADRESS Kamengatan 4,

www.melinforvaltning.se

E-POST
HEMSIDA
262 32 Ängelholm
TELEFON 0431-835 00
FELANMÄLAN
ÖPPET Mån-tors 8:00-16:30 JOURTELEFON
Fredag 08.00-15.00 (VID AKUTFALL)
Lunch 12.00-13.00

info@melinforvaltning.se
www.melinforvaltning.se
Ring kontoret, tel 835 00
040 - 28 20 50, för AKUT
service utöver kontorstid.
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Snart har vi lagt 2015 bakom
oss. Som ni ser i denna utgåva
har vi gjort en återblick över de
projekt som vi har genomfört.
Det blir mycket när man får det
på pränt. Syftet med allt vi gör är
att få fortsatt nöjda hyresgäster,
både i lägenheter och lokaler. En
av de roligaste ombyggnationerna var onekligen att få till en
teaterlokal, det är inte många
fastighetsägare som får vara
med om den typen av projekt.
Nu hoppas jag att ni tar tillfället i
akt och besöker Revyteatern på
de olika arrangemang som
kommer att gå av stapeln där.
Och Lycka till Engelholmsrevyn
med årets föreställning!
Innan jag blickar fram mot nästa
år, vill jag påminna om att vara
försiktig med era levande ljus i
samband med de högtider som
vi står inför. Ha uppsikt över
stearinljusen och glöm inte att
släcka dessa.
Under 2016 har vi en stor renovering planerad för Bruksgatan
27-29, där 58 lägenheter bl a
skall få nya kök och inglasade
balkonger. Vi skall också lägga
om tak, göra om innergården
samt bygga ny undercentral och
miljörum.
I samband med att Ängelholm
ﬁrar 500 år vill vi hitta på något
för er hyresgäster. Just nu förbereder vi ett par arrangemang där
vi kommer att erbjuda 500 av er
som hyr av oss att delta, anmälan kommer att ske via ”Först till
kvarn”-principen. Mer om detta
i vårt nästa Melinblad.
Slutligen vill jag passa på att
önska alla en riktigt God Jul och
Gott Nytt år!

/Håkan Svensson, VD

