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Vi vill att du ska
trivas!
I ett flerfamiljshus bor man nära
grannarna. För att alla ska trivas är
det viktigt att man inte stör – eller
blir störd av omkringboende.
Sidan 2

Vi utlyser en
tävling!
Burlövs Bostäder utmanar nu de
boende i en tävling om det bästa
miljöhuset eller miljörummet.
Sidan 3.

Se ditt hemlands
TV-utbud via
kabelnätet!
Nu behöver du ingen parabolantenn
för att se ditt hemlands tv-kanaler.
Via det befintliga kabel-tv nätet,
kompletterat med en box, kan du
beställa de kanaler du är intresserad
av. Sidan 5.
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Burlövs Bostäders hyresgäster är
bra på återvinning!
Under 2003 har Burlövs Bostäders hyresgäster bidragit med att återvinna
• 525 ton tidningar och kartong/well, motsvarande en besparing på
7 350 träd.
• 7,5 ton hårdplast som motsvarar en tillverkning av 5 900 läskbackar
eller 7 400 liter olja.
• 6,5 ton metallförpackningar som motsvarar material för tillverkning av
264 cyklar.
• 95 ton glas motsvarande tillverkning av 190 000 vinflaskor och
253 000 mindre glasburkar.
Läs mer om Burlövs Bostäders fortsatta miljösatsning på sidan 3.

Farten gör det
roligt!

Burlövs Bostäders
Närradio

92,0 mHz

Det säger Slobodan Praizovic, tränare och ordförande i bordtennisklubben Arlövs IK. Läs mer på sidan 4.

torsdagar
17–19

Inga parabolantenner på
husfasaden!
Husvärdarna
Sidan 5.

Glad Påsk
önskar
Burlövs Bostäder

Vinnarna i kryssen
Recept
Pressklipp
Sjuka historier

VÅRA ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA

Sidan 6.

Torsdagen den 8 april (Skärtorsdag).
Kontoren stänger klockan 12.00. Husvärdarna har öppet som vanligt.
Fredagen den 30 april (Valborgsmässoafton).
Kontoren stänger klockan 12.00. Husvärdarna har öppet som vanligt.
Onsdagen den 19 maj (dagen före Kristi himmelfärds dag).
Kontoren stänger klockan 12.00. Husvärdarna har öppet som vanligt.
Fredagen den 28 maj (dagen före Pingstafton).
Kontoren stänger klockan 12.00. Husvärdarna har öppet som vanligt.

Bostadskrysset
Barnkrysset
Sidan 7.

Vem skulle vilja fira påsk
förr i tiden?
Sidan 8.

Vi vill att du ska trivas!
Lägenhetsbråk

I ett flerfamiljshus bor man nära
grannarna. För att alla ska trivas
är det viktigt att man inte stör –
eller blir störd av omkringboende.

En enkel tumregel kan vara att
ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet runt men är
extra angeläget från klockan tio på
kvällen till åtta på morgonen.
Lagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar
sig efter tillsägelser kan bli uppsagd
från lägenheten.
I hyreslagen §25 står:
Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och
skick inom fastigheten.
Det betyder att man inte får störa
sin omgivning genom att föra oväsen, som t.ex. att tala för högt eller
skrika. Man får inte spela högt på
musikanläggning eller ha volymen
på TVn alltför högt.

Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med slagsmål och misshandel
bör du ringa polis eller kontakta
Burlövs Bostäders jourtelefon,
28 22 90.
Det är viktigt att du ringer. Det
kan nämligen innebära att du hjälper någon i en svår situation. Dessutom hjälper du oss som hyresvärd.
Händelsen antecknas. Vi informeras
direkt och kan därför lösa problemet
snabbare om det skulle återkomma.

Hög musik, högt tal och
liknande

Hyresgäster som stör grannarna vet
ibland inte själva att de stör. Därför
kan de uppskatta att någon säger till
vänligt, innan problemet blir alltför
stort. Det kan vara ungdomarna som
stör eller hunden som skäller när du
är borta.
Om du känner att du kan få ett
positivt bemötande kan du själv tala
med din granne och be att de t.ex.
dämpar musiken eller talar lite lägre.
Vill du inte kontakta din granne
vänder du dig till oss. Vi tar då kontakt och talar med den störande –
utan att uppge ditt namn.

Störande besökare till
lägenheten

Grannarna får inte störas av oväsen i
trappan på grund av besökare till
lägenheten.
Hundar får inte skälla eller yla, så
att omkringboende störs.
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Ska du ha fest? Meddela
grannarna i förväg!

Ibland kan det hända att besökare
till en hyresgäst är högljudda. Det
kan man kanske acceptera en gång,
om det inte upprepas. Men man ska
inte acceptera om det är ett ständigt
spring till och från en viss lägenhet.
Det är extra viktigt att kontakta
oss om besökarna är påverkade eller
om man använder trappan som tillhåll.

Alla har vi någon gång något att
fira. Och alla ska kunna ha en fest
utan att det innebär att vi bryter
mot hyreslagen.
Det finns ett bra sätt att förebygga irritationer: Informera!
Enklast är att tala om för grannarna att du ska ha fest och att du
ber om deras förståelse om det blir
lite högljutt. Du kan också sätta upp
en lapp i trappan, även om den personliga informationen är att föredra.

Tala själv med den du
har stört!

Om du vet att du råkat störa någon
finns det ett enkelt sätt att ställa
saker och ting tillrätta. Be om
ursäkt!
Genom att kontakta grannar som
blivit störda och lova att inte göra
om det skapar du en bra relation er
grannar emellan.
Känner ni er störda av grannarna, ring
Burlövs Bostäder, 53 97 00 under kontorstid. Efter kontorstid, ring Burlövs
Bostäders jourtelefon 28 22 90.

Vårt miljöarbete
Burlövs Bostäder AB arbetar aktivt efter de riktlinjer som styrelsen gett om miljöarbetet inom
vårt företag. Riktlinjerna tillämpas
i förvaltningen och ligger som
grund för beslut om upphandlingar av varor, tjänster etc.

arbetet vilket ni som hyresgäster lagt
ned på miljöfrågan skall fortsätta och
kan om vi hjälps åt bli ännu bättre.
Utbyggnad av miljöhus, bra samarbetspartners för retur och restmaterial, fortlöpande information kring
miljön för de boende skapar förutsättningar för att vi ska nå gemensamma mål för miljöarbetet.

Under 2003 har miljöarbetet fortsatt
och bedrivs nu som en process.
Medarbetarna som ingår i miljöprocessen arbetar med och utvecklar
rutiner och riktlinjer för miljöarbetet.

Returmaterial eller sopberg?

Miljödiplomering
Under slutet av 2003 beslutade vi att
gå vidare i vårt miljöarbete och arbeta för att uppnå en miljödiplomering
av företaget. Miljödiplomeringen är
ett officiellt erkännande om att vi är
på rätt väg i miljöarbetet.
Vi kommer under 2004 arbeta för
att företaget vid årets slut ska vara
miljödiplomerat.

Samarbete Burlövs
Bostäder och hyresgäst
Miljödiplomeringen för Burlövs
Bostäder ställer krav på energiprogram, materialval, transportpolicy
etc. Vår roll som hyresvärd för en
stor del av dem som bor i Burlövs
kommun är också viktig. Det goda

i tre nya miljöhus. Efter detta återstår endast 10 % av våra hushåll som
ännu inte har källsortering.

Källsortering
Målet att samtliga hushåll inom
företaget ska ha fastighetsnära källsortering är på väg att bli verklighet.
Under våren 2004 kommer Harakärrsområdet i samband med
ombyggnaden att få denna möjlighet

År
Tidning
Kartong
Metall
Plast
Färgat glas
Ofärgat glas
Totalt

••• TÄVLING •••
Miljön är inget aprilskämt!
Burlövs Bostäder utmanar nu de boende på en tävling om det bästa miljöhuset eller miljörummet. Med
start den 1 april, fram till den sista juni, kommer
miljöhus och miljörum att kontrolleras och ordningen i dessa dokumenteras.
Vi kommer att notera hur och om:
• returmaterial placeras i avsett kärl
• returmaterial ej paketeras i plastpåsar
• grovsopor ej ställs eller läggs på golv
• skötseln fungerar från de boendes sida
• restavfall paketeras väl för att undvika nedsmutsning
(med restavfall avses hushållssopor och allt det som
inte kan eller skall återvinnas)
• städning sker i de fall en ”olycka” sker

Resultatet av källsorteringen ger
positiva känslor i takt med att informationen om miljön såväl som tillgången till miljöhus ökar.
Siffrorna i tabellen nedan anger,
vikten i ton räknat, det som Burlövs
Bostäders hyresgäster har sorterat
för miljöns och återvinningens skull.
GRATTIS till resultatet och
STORT TACK!

2000

2001

2002

2003

Totalt

250
75
5
5
36
24
395

285
71
5
6
40
27
434

385
115
6,5
7,5
54
39
607

397
128
6,5
7,5
56
39
634

1 317
389
23
26
186
129
2 070

Burlövs Bostäder kommer att nollställa samtliga miljörum
och miljöhus för att skapa förutsättningar för en rättvis
”tävling”. Storstädning av såväl kärl som interiör kommer
att ske. Materiel för städning kommer att placeras ut och
uppmärkning av kärl kommer att ses över. Vi kommer
före den 1 april också att dela ut en folder från en av våra
entreprenörer IL-Recycling. Foldern innehåller information om producentansvar, vad som kan sorteras och vart
detta tar vägen.

Priser
Förutom vinsten i att få ett fungerande miljöhus skall
Burlövs Bostäder naturligtvis belöna det eller de miljöhus
som gjort sig förtjänta av detta. Priset eller priserna blir
något som alla de som bor i respektive ”vinnarfastigheter” har glädje av.
Tänk på miljön.
Den är ett arv vi skall vara rädda om!
Lycka till!
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Farten gör det
roligt!
Arlövs IK har under de senaste
åren inte haft lika stora framgångar som ”under sina glans dagar”.
Men historien brukar upprepa sig
och talanger saknas inte. Klubben
har idag en sammanhållande styrelse som strävar mot samma mål,
nämligen att ge ungdomarna en
meningsfull sysselsättning. Och
det är en god början.
Vi träffar Fransisco Alvarez, vice
ordförande, och Berta Alvarez, kassör i föreningen. Deras intresse för
bordtennis väcktes genom Bertas son
Junior Orantes. Han började spela
redan som sexåring och är nu en av
Skånes tio bästa bordtennisspelare.
Junior Orantes är idag 16 år och
förutom sin egen träning och tävlingar har han hand om träningen av
de små barnen.
Klubben behövde en kompetent
tränare för seniorerna. De sneglade
åt Lund, där fanns en duktig tränare
vid namn Slobodan Praizovic. De
lyckades så småningom locka över
honom till Arlövs IK och nu tränar
han ungdomslaget. Han har även
övertagit ordförandeskapet efter
Francisco.
Till hösten har Arlövs IK minst
tre lag som ska spela seriespel. Klub-
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ben ligger för närvarande tvåa i division 6 men ambitionerna är stora att
de ska kunna klättra upp i divisionerna.
Vad behövs för att bli en bra
bordtennisspelare?
– Snabba fötter, bollkontroll och
bra reflexer, säger Slobodan.
– Bordtennis är faktiskt världens
snabbaste sport och det är farten
som gör sporten så rolig, fortsätter
han.
Inom den närmsta tiden planeras
klubbmästerskap. Klubben har en
del duktiga flickor men tyvärr är de
alldeles för få, endast åtta stycken.
Det hoppas man kunna ändra på.
– Vi har en väldigt fin sammanhållning, både i styrelsen och bland
barnen. Och vi strävar mot samma
mål, nämligen att ha en väl fungerande ungdomsverksamhet som kan
ge ungdomarna en meningsfull sysselsättning, säger Fransisco.
Är du intresserad av att spela
bordtennis så finns Arlövs IK i Humlemadskolans gymnastiksal tisdagar
och torsdagar mellan klockan 17.00–
21.00. Du kan också ringa till Berta
på telefonnummer 0707-79 20 37
efter klockan 17.00.

Historik
1948 startade två bordtennisföreningar i Arlöv, BTK Kometen och
BTK Cyklon.

BTK Cyklon höll till på Lommavägen och hade de båda bröderna
Bengt och Sven Bengtsson, söner till
cykelhandlare Carl Bengtsson, som
de drivande krafterna i föreningen.
BTK Kometen startade i källaren
i fastigheten Lundavägen 47. I huset,
som fortfarande finns kvar, bodde
Folke Pettersson och sonen Agne
som var de klart viktigaste då föreningen bildades.
1953 fick båda klubbarna lokaler i
det nybyggda Medborgarhuset (numera Kommunhuset), vilket blev ett
lyft för de båda föreningarna.
BTK Kometen spelade sin första
seriematch mot Lomma BTK strax
efter inflyttningen och segrade med
6–1. I Kometens vinnande lag spelade Bengt Larsson, Bertil Olsson och
Sigvard Leveau, som också representerade föreningen då A-laget gjorde
debut i seriesammanhang.
Även BTK Cyklon var nu igång
med seriespel, vilket gjorde att det
ibland utspelades derbyn som innehöll allt vad en match med detta epitet ska innehålla.
1960 beslutade BTK Kometen
och BTK Cyklon att gå samman i en
förening. Namnet ändrades då till
Arlövs Idrottsklubb. Två av de drivande krafterna var Agne Pettersson
och Bengt Bengtsson.
1973 övertalades Ingvar Johnsson
att bli ordförande i föreningen. Förutom dessa två bestod styrelsen av
Sven Lindblad, Bengt Bengtsson,
Rolf Ljungdell och Bertil Tengkvist.
En förändring som innebar föryngring och entusiasm.
Styrelsen satsade målmedvetet på
att föra Arlövs IK till elitnivå. Och
visst lyckades man. Vid ungdoms SM
i Borlänge blev Arlövs IK överlägset
bästa klubb. 1977 blev föreningens
junior Kent Christensson europamästare och det svenska herrjuniorlaget blev silvermedaljörer. Marie
Lindblad tog två silvermedaljer i lag
och i dubbel.
För damlagets del blev elitserieplatsen så gott som permanent.
Under elva spelår tillhörde man
yppersta eliten. Senaste gången var
1990.
Utdrag ur Sigvard Leveaus
”Återblick på Arlövs IK”.

Inga
parabolantenner på
husfasaden!
Att ha parabolantennen
på husväggen eller fästad
i fönsterkarmen kan innebära livsfara för andra
människor. Vi kommer
därför under våren att
Så här får det inte se ut!
uppmärksamma detta extra
noga och se till att dessa
parabolantenner monteras ner.
För att få sätta upp parabolantenn i Burlövs
Bostäders fastigheter krävs tillstånd. Kontakta därför
din husvärd innan du köper parabolantenn.

Se ditt hemlands TV-utbud
via kabelnätet!
Nu behöver du ingen parabolantenn för att se ditt hemlands tv-kanaler. Via det befintliga kabel-tv nätet kompletterat med en box kan du beställa de kanaler du är
intresserad av.

Kanaler som går att beställa via com hem
Arabiska, persiska ART Europa, Al Jazeera, MBC
Europe, LBS Europé, Jaam-e-jam International, Irinn,
Azadi TV.
Balkanländer OBN (Open Broadcast Network), Bosnisk
kanal. RTK, Kosovo-albansk kanal (fler kanaler kommer
inom kort). HRT1, Kroatisk kanal (fler kanaler kommer
inom kort). TV Montenegro (RTCG), RTS, Serbisk och
Montenegrinsk kanal
Franska TV5, LCI-La Chaine Info.
Grekiska ERT.
Italienska RaiUno, RaiDue.
Latinamerikanska Galavision.
Polska Polsat 2 International, TV Polonia.
Portugisiska RTP Internacional.
Rumänska Pro TV International.
Spanska TVE International, Canal 24 Horas.
Turkiska, kurdiska MedyaTV, ME TV/
TV Mesopotamia (fler kanaler kommer inom kort).
Tyska 3Sat, ZDF.
Ungerska Duna-TV, M2 (Magyar TV).
Startavgiften kostar i dagsläget 395 kronor men
com hem har ofta kampanjerbjudanden då de bjuder på
avgiften. Ring därför com hem på telefon 08-553 630 00
och fråga när de har nästa gratiserbjudande, det kan löna
sig. Eller gå in på deras hemsida www.comhem.se

TILL ALLA ER SOM HAR DATOR HEMMA
Ta kontakt via datorn med Burlövs Bostäder och dess
husvärdar. Gå ut på Internet.
Knappa in www.burlovsbostader.se
Längst ner på sidan fyller du i avtalsnummer och
lösenord. Avtalsnumret hittar du på din hyresavi. Sen
är det bara att klicka på ”logga in”. Gå vidare in på
”Min husvärd” och skriv ner vad du vill ha fixat. Ett
enkelt och smidigt sätt att nå Husvärden på. Lycka till!

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
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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Olivkulor

Romtårta

1,5 tsk salt
3,5 dl vetemjöl
125 g smör
körs i matberedare till grynig massa

1 burk ishavsrom (50 g)
1 paket Philadelphia
ost (200 g)
1 dl crème
fraiche
1 msk fint
hackad
rödlök

Tillsätt
3 dl riven ost (210 g)
2 msk vatten
arbetas snabbt ihop till fast deg.
Låt vila i 30 minuter.
Sätt ugnen på 200 grader. Dela
degen i fem lika delar och dela dessa
i 10 bitar (kulor). Rulla in en oliv i
varje kula. Pensla kulorna med ägg
och rulla dem i riven ost.
Lägg på plåt och grädda på mellanläge i 15 minuter.
Låt dem svalna och förvara dem
torrt. Kan frysas.

Nötkokosmuffins
50 g margarin smältes och får svalna
lite.
2 ägg
1 tsk vaniljsocker
2 dl socker
Vispas vitt och porröst.
4 msk vetemjöl
3 dl kokosflingor
0,5 dl finmalda nötter
Röres ner i smeten tillsammans med
margarinet.
Häll smeten i muffinsformar och
baka dem i 200 grader i 12 minuter.

PRE

Blanda ost,
ishavsrom, creme
fraiche och röd lök.
Forma till en rund tårta på
ett stort fat.
Dekorera med svart och röd caviar,
rödlök och citronskivor. I stället för
rödlök kan man ha skivade oliver
och tärnad röd paprika.

Serveras med kex eller rostat bröd
skuret i trekantiga snittar.

SJUKA HISTORIER

Två norrmän ligger på samma
sjuksal.
Den ena säger
– Vi är nog släkt.
– Hur kan du tro det?
– Vi har ju samma syster.

Läkaren till sin patient
– Jag tycker ni hostar mycket lättare idag.
– Ja, jag har övat hela natten.

Vinnarna i Bostadskrysset nr 4/03

SSK

LIPP

Minigrisar bor bättre
Dubbelt så många människor
bor permanent i husvagn eller
tält på campingplatser som för
tio år sedan. En familj på sex
personer delar på husvagnens
femton kvadratmeter. Det blir
två och en halv kvadratmeter
per person. ”Personrekord i
trångboddhet”, skriver chefredaktör Ulrica Ambjörn och jämför med minigrisen som enligt
Jordbruksverket ska ha minst
sex kvadrat till sitt förfogande.
(Vår Bostad)
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Till garnering
1 liten
burk av
vardera
svart och
röd grovkornig
caviar
citronskivor

Den rätta lösningen: Skaffa hemförsäkring
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr, går till Inga Nilsson,
Harakärrsvägen 97 i Åkarp. 2:a pris får Anita Svensson, Kornvägen 17 i
Arlöv och 3:e pris Birgit Kock, Torngatan 14 i Arlöv. De får båda presentkort på Coop Forum till ett värde av vardera 100 kr. Grattis!

Vinnarna i Barnkrysset nr 4/03
Den rätta lösningen: Snart kommer tomten
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr, går till Joel Liene,
Harakärrsvägen 55 i Åkarp. 2:a pris får Dennis Hansson, Dalbyvägen 41
i Arlöv och 3:e pris får Anna-Lena Mårtensson, Rapsvägen 85 i Arlöv.
De får båda presentkort på Coop Forum på vardera 50 kr. Grattis!
Vinnarna har meddelats per post
och avhämtat sina priser.

Bostadskrysset
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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 måndagen den 19 april 2004.
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
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Skicka endast in den rätta lösningen i slingan
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Vem skulle vilja fira svensk påsk förr i tiden?
Enligt gammalt bruk var dymmelonsdagen den dagen då påskfriden
gick in och tiden från onsdagen
fram till påskdagen hette i folkmun ”dymmeln”.
Från och med nu skulle det vara så
tyst som möjligt och därför var det
förbjudet att ringa i kyrkklockorna,
istället blåste man i horn för att sammankalla folk. När förbudet senare
upphävdes ville man fortfarande
dämpa ringningen och det gjorde
man genom att sätta tyg runt klockorna eller bytte ut metallkläpparna
mot träkläppar.
Även det vardagliga arbetet skulle
vara tyst. Man fick därför inte syssla
med något som orsakade buller eller
starka ljud, som t.ex. att hugga ved,
väva eller smida järn. Man fick heller
inte utföra något som gick runt, i
alla fall inte efter klockan tolv på
dymmelonsdagen. Ville man baka
skulle degen vara utkavlad innan
dess, eftersom kaveln är ett föremål
som går runt. Detsamma gällde
spinnrocken, om man spann skulle
taket blåsa av. Man skulle heller inte
nysta garn eller köra slipsten och
inte heller köra vagn.
Skärtorsdagsnatten var en av årets
orakelnätter och det var bra att passa
på att ingå förbund med djävulen.
Träffpunkten var en vägkorsning och
dit skulle den onde komma. Man
skrev på ett kontrakt där man fick
rikedom i utbyte mot att djävulen
fick själen när man dog. Kontraktet
skulle undertecknas med sitt eget
blod.
Vidskepligheten hade sedan födseln blivit invaggad hos alla och varenda en trodde på näcken, älvorna,
tomtar och troll och övernaturliga
förbannelser. Kännetecknet för en
häxa var bl.a. utslaget hår, men det
var inte alltid lätt att se vem som var
häxa, de såg ut som vanligt folk.
Ville man se en häxa i sitt riktiga
utseende skulle man på påsknatten
gå baklänges tre varv motsols runt

kyrkan och samtidigt släpa två fingrar mot kyrkväggen. Varje gång man
kom till kyrkporten skulle man gå
baklänges upp för trappan och blåsa
i nyckelhålet. Efter det kunde man se
vilka som var häxor i byn.
Långfredagen blev helgdag i Sverige på 1600-talet. Den här dagen
ville man påminna sig om Kristi
lidande genom att fasta. Vissa åt
bröd och drack vatten, andra drack
inte alls, de skulle törsta som Jesus
på korset. Förutom att fasta fanns det
folk som visade sitt medlidande med
Jesus genom att gå med ärtor eller
stenar i skorna.
En gammal sed från medeltiden är
risning, eller påskskräcka som det
också hette. På långfredagsmorgon
gällde det att komma upp före alla
andra. Man tog ett björkris och smög
in till dem som fortfarande sov, slet
av täcket och daskade dem ordentligt
med ett ris. Det var fritt fram för alla
att risa vem man ville. Drängarna
kunde risa självaste husbonden och
barnen fick risa mor och far.
Natten till påskdagen skulle man
sova med strumporna på för det var
bra mot hudsjukdomar. Man skulle
inte gå barfota på trägolv för då skulle man slå sönder tårna under sommaren. Hade man ont skulle man
tvätta sig i rinnande vatten innan
fåglarna vaknat och innan man åt
något på påskdagen skulle man ha
varit ute och sett skatan.
Jämfört med hur det var förr i
tiden så är påskhelgen i Sverige
numera väldigt bekymmerslös. Vi

pyntar påskriset, delar ut påskägg till
barnen och äter ägg och sill, gärna
med en nubbe till. I Sverige är det
vanligt att vi hugger toppen av
ägget, men i England är det ofint att
göra det. Där knackar man försiktigt
sönder skalet och plockar bort bitarna. Det påstås att detta härstammar
från tiden efter franska revolutionen,
då många franska aristokrater flytt
till England undan
giljotinen. För att
skona de stackars
fransmännens nerver
undvek engelsmännen att brutalt
halshugga äggen.

Glad Påsk!

Nya medarbetare
Roland Jönsson
har arbetat med
trädgårdsanläggning de senaste
10 åren och har
fastighetsskötarutbildning i
botten.
Dragan Djuric
har arbetat
många år på
Jägersro Restaurang. I början av
2003 började
han sin praktikplats hos Burlövs Bostäder och från
årsskiftet är han fast anställd. Så
man kan väl säga att han ”sadlat
om”.
Roland och Dragan sköter utemiljön
på Svenshög.
Vi hälsar dem välkomna till Burlövs Bostäder och önskar dem lycka
till med sitt arbete.

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

