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Skanska bjuder på tips om rosor, mat, design och kaffe
Trelleborg fyller 750 år. Det ska vi fira med Leva & Bo 07! Med öppet
hus i våra nya hem på Stavstensudde varje dag. Under helgerna
bjuder vi dessutom på tips och föreläsningar om rosor, mat, design
och kaffe i våra byar på Stavstensudde.
På lördag går startskottet för utställningen Leva & Bo 07 i Trelleborg, som pågår
mellan den 4 och 18 augusti. Då öppnar vi också upp och visar våra hem på
Stavstensudde vardagar kl 11-19 och helger kl 11-17. Men först är det invigning
på torget kl 11, då Ulf Bingsgård, kommunalråd Trelleborg hälsar välkommen
tillsammans med Susanne Persson, regionchef på Skanska.
– Alla är välkomna att besöka våra byar, som består av fyra olika sorters hem. Vi
har ett varierat utbud att bjuda på. Från prisvärda BoKlok-lägenheter till Villa
BoKlok, attraktiva villa Viken och miljömärkta Uniqhus, säger Lars Liljedahl,
affärschef på Skanska.
Under helgerna (4-5/8, 11-12/8 och 18/8) flyttar dessutom folk med
specialistkompetens in i våra hus och delar med sig av sitt kunnande till
besökarna hela dagen. Och berättar om sådant som vi tycker om att göra
hemma. De dukar upp med specialföreläsningar på 15 minuter under följande
tider:
Villa Viken, Sänghs By
Kl 12 00 och 15 00 guidar David Carlson besökarna i rosornas underbara värld.
Kl 12 30 och 15 30 skapar Cecilia Vikbladh gemyt i köket och bjuder på smakprover.
Uniqhus, Högs By
Kl 13 00 och 16 00 bjuder Per Nimér på tips och råd om design och inredning.
Kl 13 30 och 16 30 doftar det kaffe med hjälp av baristamentorn Aldo Castiglione.
BoKlok, Torns By
Här hittar du Bodil Johansson, som studerar till trädgårdsingenjör med inriktning
på design på Alnarp. Bodil ger trädgårdstips och råd om plattsättning.
För ytterligare information, kontakta:
Lars Liljedahl, affärschef Skanska i Malmö, tel: 070-522 06 21.

