Redaktion
Ansvarig utgivare: Göte Nilsson

Nr 1 • 2002 Utgiven av Burlövs Bostäder AB

Redaktion: Birgitta Sandell,
Ingrid Nilsson, Kristina Narsell,
Erna Olsson
Telefon: 040-53 97 00
Fax: 040-43 25 63
E-post: info@burlovsbostader.se
Adress: Dalbyvägen 35
Box 103, 232 22 Arlöv
Text och layout: Karin Wåhlander,
Lilla Byrån
Telefon: 046-70 70 44
Fax: 046-70 70 44
E-post: lillabyran@swipnet.se

Trygghetsjouren
rycker ut

Arlövsprofilen Sigvard
Leveau ger ut sin andra
bok

Burlövs Bostäders avtal med Securitas
innefattar Trygghetsjour och Fastighetsjour. Vi har intervjuat Jörgen
Persson, platschef på Securitas, och
ställt frågor om hur Trygghetsjouren
och Fastighetsjouren fungerar i Burlövs Bostäder.
Läs mer på sidorna 4–5.

Årsskiftet 1999/2000 köpte Burlövs
Bostäder in en del av upplagan av
Sigvard Leveaus bok Burlöv förr och
fortfarande. Boken delades ut som en
liten julklapp till hyresgästerna. Nu
har Sigvard gett ut ytterligare en bok
om kommunens historia.

Glad Påsk

önskar vi på Burlövs Bostäder!
Energispartips av Ronnie
Sjöberg. Sidan 2.
MIBB, miljöinventering av
inomhusmiljön.
Sidan 3.

Folkhälsoprojektet.
Sidan 3.

Bo Löv svarar på frågor.
Sidan 3.

Cirkus för hela familjen!
Burlövs Bostäder har lyckats komma över ett begränsat antal biljetter till
Cirkus Madigans föreställningar i Malmö under påskhelgen. Vi vill därför
ge dig och din familj möjligheten att gå på cirkus till ett mycket fördelaktigt
pris.
Biljetterna kostar 35 kronor per person. Burlövs Bostäder subventionerar
resten. Erbjudandet gäller endast dig och din familj. Cirkus Madigan
har föreställningar i Malmö vid Mobilia följande dagar:
Långfredagen den 29 mars kl. 16.00
Påskafton den 30 mars kl. 13.00 och kl. 16.00
Påskdagen den 31 mars kl. 13.00 och kl. 16.00
Annadag Påsk den 1 april kl. 13.00 och kl. 16.00
Är du intresserad så kontakta Ingrid eller Erna på Burlövs Bostäder
tel. 040-53 97 00 och boka dina biljetter till någon av föreställningarna.
Beställda biljetter skall vara betalda och avhämtade senast onsdagen den
27 mars på vårt kontor Dalbyvägen 35 i Arlöv.

Vem är då mannen bakom böckerna?
Läs mer på sidan 4.

– Ronnie Sjöberg –

Miljöarbetet fortsätter
Energispartips
Diskmaskin kräver mindre energi och mindre vatten.
Från vatten- och elförbrukare har diskmaskinen utvecklats till en resurssnål och sparsam hushållsprodukt. Tro inte att ni skonar miljön om ni handdiskar, och speciellt inte om ni då diskar under rinnande varmt vatten. Aja
Baja!!!
Det har visat sig att användning av diskmaskin jämfört med handdisk kan
ge nästan fyra gånger lägre elförbrukning och åtta gånger lägre vattenförbrukning.
Siffror visar att för ett 4-personers hushåll blir energiåtgången 250 kWh/år
jämfört med 1 000 kWh/år, och 3 500 liter/år jämfört med 30 000 liter/år.
Diskmaskin kan du beställa av Burlövs Bostäder som tillval. För detta får
du betala en fast kostnad samt ett hyrespåslag under 10 år. Under den perioden har du då kanske sparat miljön med 7 500 kWh, samt sparat 265 000 liter
vatten.
265 000 liter vatten är den mängd som åtgår för att fylla en simbassäng
med 25 meters längd, 6 meters bredd och dryga 1,75 meters djup. Har ni
varit på Pilängsbadet i Lomma? Bassängen där har dessa mått. DE’ NI!

Diskmaskin eller ej, besparing eller inte
Diskmaskinen kommer dock i de flesta fall på plats i hushållet som en komfortförbättring.
Hur är det då om det finns intresse för att inför skaffa en diskmaskin? Det
finns som tillval i vårt utbud och vi kan också hjälpa till med inkoppling av el
respektive vatten om du har eller väljer att själv köpa din diskmaskin.
Det har debatterats om det är lönt att spara på vatten. Många menar att om
förbrukningen av vatten minskar, så minskar inte kostnaden ty leverantören
av vatten skall ha täckning för sina kostnader.
Oavsett eget boende eller boende i hyresrätt så betalar man för sitt vatten
direkt eller indirekt via hyran. En tredjedel av vattenförbrukningen består av
varmvatten, vilket innebär att man slösar med energi om man slösar med vatten. Dessutom måste mer kemikalier användas i reningsprocessen då utsläppen ökar. Dessutom kan sparade droppar leda till bättre vatten eftersom det
hinner renas längre i grus- och sandåsar.
Toaletter som rinner, kranar som droppar är alltså av ondo.
Hör av dig till husvärden, så fixar han detta.

Burlövs Bostäder håller nu på att revidera sin miljöpolicy.
Miljöpolicyn är det dokument som
visar vad företaget strävar mot och
vilka principer och visioner vi har för
vårt agerande. I policyn som upprättas
beaktas såväl medarbetarnas och
hyresgästernas delaktighet, samt samarbetet med entreprenörer leverantörer
och konsulter.
Burlövs Bostäder har och kommer
att ha en viktig funktion med, att i
samarbete med andra aktörer inom
kommunen, bidra till ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt samhälle
genom att erbjuda ett hållbart boende,
i enlighet med de fyra principerna för
ett hållbart samhälle.
Det innebär på lång sikt att vi:
• inte ska använda eller vara beroende
av något ämne från berggrunden på
ett sätt så att det riskerar att öka
systematiskt i naturen
• inte ska använda eller vara beroende
av något ämne från samhällets produktion på ett sätt så att det riskerar
att öka systematiskt i naturen
• inte ska tränga undan naturen
genom överuttag eller manipulation
• ska använda resurser så effektivt
och rättvist så att mänskliga behov
tillgodoses överallt.
Vi kommer senare under våren att i
Bobladet och på möten återkomma
med information kopplad till vår miljöpolicy. För det är så att om vi skall
nå en framgång med vårt miljöprogram så är er medverkan oerhört
viktig.
I vår strävan mot en sundare och
bättre miljö är det glädjande att konstatera att intresset för miljön ökar.
Svenska naturskyddsföreningen,
Greenpeace, Fältbiologerna och
Världsnaturfonden WWF har alla ökat
sitt medlemsantal.
Det lovar gott inför framtiden.

MIBB, miljöinventering
av inomhusmiljön i
befintlig bostadsmiljö
Under hösten genomförde Burlövs
Bostäder obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i 1 284 lägenheter. I vår
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strävan om att erbjuda bostäder med
god inomhusmiljö, fick i samband
med detta, de berörda hyresgästerna
svara på en enkät om hur de upplever
sitt boende. Enkäten var utarbetad i
samarbete med hyresgästföreningen i
Södra Skåne. Resultatet från kontrollen, samt svaren från 580 av hyresgästerna, ligger nu till grund för åtgärder
inom respektive fastighet.
Frågor i enkäten avsåg ventilation,
drag, buller, uppvärmning, mögel,
varmvatten, dagsljus, och trivsel i
boendet. Överlag var resultatet bra där
96,9 % svarade att de trivdes med sitt
boende och 93,1 % var nöjda med
inomhusklimatet i lägenheten.
Åtgärderna som skall vidtagas
under våren varierar från fläktbyte och
kanalrensningar, till besök av husvärd,
maskinist eller snickare för att åtgärda
drag från fönster etc.
Arbetet med ”MIBB-en” kommer
efter det att samtliga åtgärder är vidtagna och godkända, att leda fram till
ett intyg vilket sätts upp på trapphusanslagstavlor eller motsvarande.

Bo Lövs hörna
Jag har precis köpt en dator och vill gärna kunna
koppla upp mig via Internet Cable. Hur gör jag
för att teckna Internetabonnemang?
Bo Löv: Du kan antingen hämta en blankett hos
Burlövs Bostäder eller kontakta com hem direkt.
Telefonnumret dit är 020-55 00 00.
Min fina keramikhäll är inte så vacker längre. Vad gör jag för fel?
Bo Löv: Man ska helst undvika aluminiumkastruller. Sen är det viktigt
att rengöra hällen efter varje gång man använt den. Bäst resultat får
man om man köper de speciella medel som finns till keramikhäll. Gnid
in medlet med en våt trasa och torka därefter av hällen med hushållspapper. Hällen får då en ”vaxad” yta och behåller sin fräschör.
När vi ändå är inne på elektriska saker vill jag påminna om hur viktigt det är att brandvarnaren är uppsatt och att det gamla batteriet är utbytt mot det nya
som ni fick i julas. Ni tänker väl på att kasta de
gamla batterierna i de för ändamålet uppsatta
batteriholkarna. Allt för miljöns skull.
Min nya E-postadress är:
bo.lov@burlovsbostader.se

Ronnie Sjöberg.

Folkhälsoprojektet
Arbetet för en sund själ i en frisk
kropp går vidare inom ramen för att
det är inne@varaute.nu.
Då det gäller mer aktivitet på
Svenshögsskolan har projektet nu ut-

ökats till att gälla årskullarna 1–4 från
att tidigare endast avse årskullarna
2–3.
Det är glädjande att hälsomentorn
Åsa Nilsson och rektor Bertil Brandt
vunnit gehör för sitt engagemang. På

önskelistan för eleverna på Svenshögsskolan finns ett motionsspår inne i
Svenshögsparken. Denna slinga om
500 meter skall då anläggas på och
kring de befintliga kullarna inne i parken. Önskemålet framfördes på ett
möte där Per Lindqvist och Monica
Barcklind från Burlövs Kommun deltog. Förslaget bedömdes angeläget och
kommer förhoppningsvis att vara den
första delen av en planerad upprustning av Svenshögsparken.
Invigningen är planerad till sista
helgen i september då arrangemanget
Svenshögsdagarna äger rum. Vid detta
tillfälle har Burlövs Bostäder planer på
att ordna till någon slags fest som
avslutning på ombyggnadsprojektet för
Svenshögsområdet.
Den femte och avslutande etappen
av ombyggnaden skall vara klar den
31 augusti.
Under tiden fortskrider planerna för
ett nätverk av snitslade banor inom
kommunen. Gösta Bengtsson i löparklubban Myran kommer att hjälpa
Burlövs Bostäder med planering och
utläggning av banor.

❖
3

Trygghetsjouren
rycker ut
Burlövs Bostäder har avtal med Securitas vad gäller
Trygghetsjour och Fastighetsjour.
Securitas har kunder inom försvarsindustrin, olika
industrier, kontorsmiljöer, stadsmiljöer och hemmiljöer.
Deras arbetsområde sträcker sig över hela Europa och
även USA. Cirka 260 000 personer arbetar inom företaget, varar 7 000 personer i Sverige.
Burlövs Bostäder kan verka litet i sammanhangen men vi
tog kontakt med Jörgen Persson, platschef på Securitas i
Malmö och inser att vi kan känna oss lugna. De tjänster som
Securitas utför till Burlövs Bostäder sköts av fyra väktare,
som alternerar beroende på arbetstider.
Väktarna har fastighetsutbildning i grunden som de kompletterat med väktarutbildning. Alla väktare inom Securitas
får en gedigen utbildning och kollas noga upp. Har man
några lagliga oegentligheter så kan man heller inte bli väktare hos Securitas.
– Våldet har ökat men i Burlövs Bostäders områden i Arlöv
och Åkarp har vi inte så stora bekymmer. De största problemen finns i storstäderna. Där har våldet ökat markant och
den utvecklingen är svår att stoppa. Ett nytt vapen är kamphundarna och många av Securitas väktare har utsatts för
denna typen av våld. Men det är som sagt ett storstadsproblem, säger Jörgen Persson.
– Visst förekommer det stöldvågor även ute i byarna men då
sätts extra bevakning in. Här kan alla vara lite uppmärksamma. Ser man att någon stoppat fimpar eller något annat i
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låset, plocka ut det och meddela gärna Burlövs Bostäder,
eller efter arbetstid Securitas, om vad ni sett, fortsätter
Jörgen Persson.
– Bristande ordning är en stor orsak till brand. Brandrisken
ökar och ett exempel är när soporna ställs utanför containrarna. Bråte i trappuppgångarna är en annan brandorsak. Det
är lätt att någon slänger in en fimp eller en tändsticka så är
branden igång. Vi hade 52 000 bränder i Sverige under fjoråret och hälften av dessa var anlagda bränder. Här ligger
Burlövs Bostäder långt ner i statistiken och det är tack vare
den regelbundna skötsel av era områden.
– Väktarna patrullerar i Burlövs Bostäders områden varje
kväll och natt. Rundorna varierar och på så vis blir det svårare att kartlägga var väktarna befinner sig, säger Jörgen.
Väktarna patrullerar i Burlövs Bostäders områden varje
kväll och natt. Rundorna varierar och på så vis blir det svårare att kartlägga var väktarna befinner sig.

Fastighetsjouren
Förutom bevakningstjänsten finns fastighetstjänsten. Vi frågade Jörgen Persson vad man som hyresgäst ska tänka på
när man ringer Securitas.
– I första hand ska man tänka efter om det verkligen är
ett fel som måste åtgärdas direkt eller om man kan vänta till
den ordinarie husvärden är på plats, säger Jörgen.
– Sen är det viktigt att vara ärlig. Ibland får vi fel-

Rikard Jönsson, som arbetar inom Securitas
Fastighetsjour tycker att Burlövs Bostäders
områden är väldigt lugna och trevliga.

anmälningar om att elen inte fungerar i lägenheten men
ofta beror det på ”amatörinkopplingar” av stora ljudanläggningar eller liknande. Här är det hyresgästen själv
som ska se till att elen är kopplad på ett säkert sätt.
27 procent av alla samtal vi får är inte skäliga, fortsätter
han. I slutändan blir det hyresgästen själv som får betala
i form av högre hyra. Men det är också viktigt att tillägga att man ändå inte ska dra sig för att ringa om något
allvarligt fel uppstår, t.ex. om garageporten strular, ytterdörren inte går att låsa, om man upptäcker vattenläckage, om det är strömlöst i tvättstugan etc.
Vad händer när kunden ringer?
– Kunden kommer till en förmedlingscentral där en
operatör tar emot. Operatören ställer några frågor om
vad felanmälan gäller och ser sedan till att en väktare
från Fastighetsjouren åtgärdar felet. Många av de saker
som åtgärdas är provisoriska lösningar. Om spisen går
sönder får man låna två kokplattor. Securitas rapporterar
alla felanmälningar till Burlövs Bostäder och då kan den
ordinarie husvärden ta vid och åtgärda felet permanent.
Statistiken nedan visar att det förekommit 152 störningar. Vad räknas som störningar?
– Det kan vara allt från att någon har kraxande kråkor
flygandes vid sin balkong till grannar som stör. En vanlig orsak är bråkstakar som går in i andras områden och
stör. Man stör inte gärna där man själv bor. Men det är
faktiskt väldigt lugnt i Burlövs Bostäders områden och
många av de problem jag tagit upp existerar inte där,
avslutar Jörgen Persson.

Husvärdsområden:
Husvärdsområde 1
Kornvägen 49 A
Husvärd: Jan Berntsson
Tel.svarare 040-53 97 45,
dygnet runt
Mobiltel 070-601 86 61,
vardagar klockan 07.00–16.00
jan.berntsson@burlovsbostader.se

Husvärdsområde 2
Kornvägen 49 A
Husvärd: Sven-Inge Rydh
Tel.svarare 040-53 97 44,
dygnet runt
Mobiltel 070-601 86 62,
vardagar klockan 07.00–16.00
sven-inge.rydh@burlovsbostader.se

Husvärdsområde 3
Elisetorpsvägen 9 (garagenedfarten)
Husvärd: Michael Herrström
Tel.svarare 040-53 97 23,
dygnet runt
Mobiltel 070-601 86 63,
vardagar klockan 07.00–16.00
michael.herrstrom@burlovsbostader.se

Husvärdsområde 4

IT-Nytt
Husvärdarna har fått E-postadresser
Nu har tillgängligheten att nå husvärdarna blivit ännu
bättre.
Alla har fått E-postadress, så nu kan ni skriva direkt
till husvärden. Adresserna hittar ni i rutan intill.

Internetportal
Burlövs Bostäder håller på att utveckla en Internetportal. Där kommer våra hyresgäster att kunna gå in och
göra felanmälan, söka lägenhet, läsa Bobladet och Årsredovisning etc. Tanken är att tillgängligheten hos Burlövs Bostäder ska öka. Givetvis ska det fortfarande gå
att göra felanmälan via telefon och på kontoren. Vi återkommer med mer information i nästa nummer av Bobladet.

Tänk på att vår e-post- och webbadress är ändrade.
Den nya E-postadressen är:
info@burlovsbostader.se
och webbadressen är
www.burlovsbostader.se

Torngatan 6
Husvärd: Jonas Granberg
Tel.svarare 040-53 97 27,
dygnet runt
Mobiltel 070-601 86 64,
vardagar klockan 07.00–16.00
jonas.granberg@burlovsbostader.se

Husvärdsområde 5
Norregatan 20
Husvärd: Sören Aalsö
Tel.svarare 040-53 97 22,
dygnet runt
Mobiltel 070-601 86 65,
vardagar klockan 07.00–16.00
soren.aalso@burlovsbostader.se

Husvärdsområde 6
Harakärrsvägen 10–97
Husvärd: Lars Jörjegård
Tel.svarare 040-53 97 28,
dygnet runt
Mobiltel 070-601 86 66,
vardagar klockan 07.00–16.00
lars.jorjegard@burlovsbostader.se
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Gamla
påsktraditioner
Påskris
Påskriset är en svensk företeelse och
är svår att skilja från fastlagsriset.
Fastlagsriset togs in vid fastlagen. I
Norden fanns vid den årstiden inga
blommor, varför man tog ”videkissar”
eller björkris och prydde dem med
fjädrar eller färgglada band.

Risning

man brukade skatta på ägg, ofta värpa
just vid denna tid. När fastan tog slut
hade man alltså lager av ägg som
måste ätas upp. Detta kan ha bidragit
till att äggen blev en tradition på
påskbordet.
I Skånes bördiga jordbrukslandskap fanns gott om hönor som värpte
många ägg. I södra Sveriges kusttrakter förekom olika tävlingar som
bestod i att man rullade eller kastade
ägg. Än idag samlas man i en del
byar för att ”picka ägg”. Man ”pickar” äggen mot varandra, och den vars
ägg håller, går segrande ur kampen.

Sajter
www.neopet.com
Skaffa dig ett husdjur på nätet
www.pokemon.com
Spela Pokemonspel på datorn.
www.bilweb.se
Begagnade bilar
www.meddelandefabriken.com
Skicka påskkort, grattiskort,
tackkort, flyttkort etc. med melodi och personlig text. Skicka
datatextmeddelande.

En gammal svensk sed var risning.
Det var husfadern som på långfredagsmorgonen skulle risa sin familj
och sina tjänare med en ”påskskräcka” för att erinra dem om Kristi
lidande.

Påskägg
Påskägg hörde till de födoämnen som
katolska kyrkan förbjöd under fastetiden före påsk. Samtidigt började
hönsen, liksom de vilda fåglar som

Baka på kvällen, grädda på morgonen
Nybakat utan att lämna morgontofflorna
Frukostbullar med sesamfrö
8–10 stycken
1/4 pkt jäst
1 msk olja
1 tsk salt
1/2 tsk socker
2 1/2 dl kallt vatten
1/2 dl vetekli eller vetegroddar
ca 6 dl vetemjöl eller rågsikt
vatten till pensling
sesamfrö
Så här gör du
Smula jästen i en degbunke och rör den slät med vattnet. Tillsätt olja, salt,
socker, vetekli och vetemjölet. Arbeta ihop till en smidig deg.
Dela degen i åtta lika stora bitar och forma dem till runda bullar. Lägg
dem på en plåt täckt med bakplåtspapper. Låt jäsa under bakduk i kylen
över natten. Ta fram de kalljästa frallorna ur kylen. Pensla dem med vatten
och strö över sesamfrö. Grädda frallorna i mitten av ugnen tills de blivit
gyllenbruna. Det tar 10–12 minuter i 250 graders ugnsvärme. Låt svalna
under bakduk.
Ät och njut.
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Vinnarna i Bostadskrysset nr 4/01
Den rätta lösningen:
Nu tändas tusen juleljus
1:a pris, presentkort på Coop Forum
värde 200 kr, går till Jenny Backer,
Harakärrsvägen 44 i Åkarp. 2:a pris får
Margot Karlsson, Elisetorpsvägen 9B
och 3:e pris Ulla Lindgren, Dalbyvägen
39. De får båda presentkort på Coop
Forum till ett värde av vardera 100 kr.
Grattis!

Vinnarna i Barnkrysset
nr 4/01
Den rätta lösningen: Hej tomtegubbar
1:a pris, presentkort på Coop Forum
värde 100 kr, går till Jennifer Fors,
Kornvägen 63. 2:a pris får Frida
Blomquist, Virvelvägen 147 och
3:e pris får Emina Ringbom, Hällegatan 4A. De får båda presentkort på
Coop Forum på vardera 50 kr. Grattis!
Vinnarna har meddelats per post och
avhämtat sina priser.

Bostadskrysset
KNÄPPET

KRAFT
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MEXIKANS
ÖKNAMN
PÅ
AMERIKAN

MÅTT

GEOLOGISK ÄLSKADE
ÅLDER
BEATRICE

ROBE

VILL VÄL
ALLA HA?
ÄMNA

MISS
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SKA
MAN
LÄROSCHNITZEL
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MYCKET
KNALT

MJUKAR
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GODIS
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PLAGG
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ELEMENT
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ENERGI

KAN
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LJUDA

De tre första dragna rätta svaren i Bostadskrysset vinner följande: 1:a pris presentkort på Coop Forum, värde 200 kr och 2–3 pris vardera 1 st presentkort
på Coop Forum, värde 100 kr. De tre första dragna rätta svaren i Barnkrysset vinner följande: 1:a pris presentkort på Coop Forum, värde 100 kr, 2–3 pris
vardera 1 st presentkort på Coop Forum, värde 50 kr. Lösningarna ska vara oss tillhanda senast tisdagen den 23 april 2002. Vinnarna meddelas per post och
publiceras i vårt nästa nummer. För att deltaga i Barnkrysset får du vara högst 12 år. Svaren skickas eller lämnas till Burlövs Bostäder, Dalbyvägen 35,
232 22 Arlöv. Eller skickas per E-post till info@burlovsbostader.se

Barnkrysset
I DET
FINNS
MYCKET
GOTT

MÅSTE
CYKELDÄCK
VARA

LEVER
ÖRN

FYLLT
PÅ

FINNS
I BOK

INTE
SÖNDER

PROMENERA

Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

HANDBOLLSLAG
I LUND

Rätt svar: ________________________________
FISK
GISSA

ÄR
KANELBULLAR

DÄR ODLAS
ANANAS

VANLIGT
POJKNAMN

________________________________________
Namn: __________________________________
Adress:__________________________________

Barnkrysset

DANSA

Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

RIKE
UTSE

VRIDIT

TORKAR
MAN UPP
MED

POJKNAMN

FÅR
VINNAREN

ÅKER
VÄL TJUV?

Bostadskrysset

Rätt svar: ________________________________
________________________________________

ÄR INTE
BRA FÖR
TÄNDER

Namn: __________________________________
KAN
MAN
I UGN

Adress:__________________________________
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Sigvard Leveau – Årets Hedersmöllare 2001
Sigvard Leveau föddes i Arlöv i slutet av trettiotal och har sedan dess
blivit Arlöv trogen. Han bor i sitt
gamla föräldrahem tillsammans
med sin Ölandsfödda fru. Den 17
december förra året fick Sigvard
Leveau priset som Årets Hedersmöllare 2001 och det kan tyckas lite
tokigt med tanke på att Sigvards fru
är dotter till en kvarnägare. Sigvard
själv har däremot aldrig sysslat med
kvarnar.
Nu är det inte sambandet till kvarnen
som gjort att Sigvard fått priset, utan
som sin insats som berättare av Burlövs historia. För som Sigvard säger;
vår svenska historia finns dokumenterad på många håll men den nära historien blir bortglömd om vi inte håller
den vid liv.
Skrivklådan har alltid funnits men
för att få ihop så mycket material som
behövs för att dokumentera Burlövs
historia i två böcker krävs mer än så.

Sigvard har fått sin information genom
att fråga och låta den äldre generationen berätta. En del har han själv upplevt men han har också lagt ner många
timmar på att leta i böcker, titta i
gamla tidningar samtidigt som han
snappat upp lite här och var.
– Jag har lagt ner många men roliga
timmar på det här och uppskattningen
bland Arlövsborna har varit stor. Men
hade inte Göte Nilsson på Burlövs
Bostäder varit så positiv då den första
boken skulle tryckas hade det förmodligen inte blivit någon andra bok skriven, säger han.
Nu har Sigvard Leveau gett ut ytterligare en bok med titeln Arlöv – som
det var och för er som ännu inte läst
den kommer här ett litet utdrag som
utspelar sig på Timmermansgatan i
mitten av femtiotalet:
”Också Segebryggaren infann sig
varje vecka i gatan. Med sina flaskor
av öl, porter, läsk och svagdricka var

han ett välkommet inslag i gatubilden.
Här var det inte luktsinnet utan fastmer hörseln som ”avslöjade” hans
ankomst. Flaskornas skallrande när
han svängde ner från Lundavägen
kunde man inte ta fel på.
Svagdrickan hade förr bryggts i
hemmen. Nu kunde man köpa den. Av
den kunde man tillverka en måltidsdryck som bestod av hälften mjölk och
hälften svagdricka och som serverades
kall.
Svagdrickan kunde man få i 5- eller
10-liters damejeanner. Portern blandades upp med en äggula, då man tyckte
sig behöva lite extra kraft.”
Sigvard Leveaus böcker Burlöv förr
och fortfarande och Arlöv – som det
var … finns att köpa på Biblioteken i
Arlöv och Åkarp, på Möllan och hos
Charlotte Weibull. Böckerna kostar 60
respektive 80 kronor.
Sigvard Leveau

Huvudkontor:

Områdeskontor:

Telefontider: Måndag 08.00–18.00
Tisdag–torsdag 08.00–16.00
Fredag 08.00–15.00
Besökstider: från 9.30
Lunchstängt alla dagar: 12.00–13.00
Besöksadress: Dalbyvägen 35, Arlöv
Tel 040-53 97 00. Fax 040-43 25 63

Öppettider: Måndag–fredag 08.00–12.00
Måndag även 16.00–18.00
Besöksadress: Kornvägen 49 A, Arlöv
Tel 040-53 97 40. Fax 040-43 69 22

Box 103, 232 22 Arlöv
Hemsida: www.burlovsbostader.se
E-post: info@burlovsbostader.se

