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Vi jobbar för
ett bättre
boende
Burlövs Bostäder arbetar
hela tiden för att du som
hyresgäst ska trivas och
känna dig trygg i ditt
boende.

Burlövs Bostäder
firar 50-års jubileum
Sidan 2.

Nytt bokningssystem
till tvättstugorna
Ökad säkerhet i
garagen

För att kunna veta vilka som
är våra styrkor eller svagheter
gör vi med jämna mellanrum
en undersökning bland våra
hyresgäster.
Under hösten 2004 skickade vi ut frågeformulär till alla
hyresgästerna och av dessa var
det 70 procent som svarade.
– Resultaten visar att vi har
fler nöjda kunder än andra
bostadsföretag. Men detta
innebär inte att vi slår oss till
ro, utan vi ska fortsätta vårt
arbete med att se till att alla
våra hyresgäster trivs och känner sig trygga hos oss, säger
Birgitta Sandell, vd i Burlövs
Bostäder. Sidan 2.

Sidan 3.

Granbacken –
Naturens egen
läktare
Sidan 4.

Första spadtaget för
bibliotek och
bostäder i Arlöv
Vinnarna i
Bostadskrysset och
Barnkrysset
Sidan 6.

Bostadskrysset
Barnkrysset
Sidan 7.

I natur- och kulturstigen får man både
motion och kultur
Sidan 8.

Burlövs Bostäders
Närradio

Våra öppettider under helgerna
Torsdagen den 24 mars (Skärtorsdag).
Kontoren stänger klockan 12.00.
Husvärdarna har öppet som vanligt.
Onsdagen den 4 maj
(dagen före Kristi himmelfärds dag).
Kontoren stänger klockan 12.00.
Husvärdarna har öppet som vanligt.
Måndagen den 6 juni (Sveriges
Nationaldag).
Stängt (röd dag i almanackan).

Vi bjuder på spännande travtävlingar på Jägersro!
Tisdagen den 5 april bjuder vi alla våra
hyresgäster
till Jägersro.
Kupong
finns på
sidan 3.

92,0 mHz
torsdagar
18–20

Glad Påsk
önskar Burlövs Bostäder!

Det började med Saint
Patrick
Den 17 mars firas Irlands nationaldag med fest och
yra, en tradition som de irländska emigranterna tagit
med sig runt om i världen. Och allt började med
munken Patrick som bl.a. sägs ha utrotat alla ormar
på Irland. Sidan 5.

Bra betyg från
hyresgästerna!
Resultatet från höstens hyresgästenkät är klart.
Först vill vi tacka alla för det fina betyget som vi får i
enkäten. Tack alla ni som tog er tid att fylla i den.
För att kunna förbättra vår service till er vill vi gärna
veta vad ni tycker att vi kan förändra och göra bättre för
er. Enkätsvaren är därför till stor hjälp i vår strävan att
bli ännu bättre. Vi vill uppfattas som kunniga, hjälpsamma, professionella och lätta att ha att göra med och vi
hoppas att enkäten skall bidra till att vi utvecklas till en
bättre hyresvärd.
Uppdraget har utförts av ScandInfo Marketing
Research AB i form av enkäter utskickade per post. 70 %
av de tillfrågade svarade. Vi valde att skicka ut en nyutvecklad enkät till hälften av våra boende och en enkät
som använts vid tidigare mätningar till den andra hälften
för att inte tappa jämförelsen med föregående mätningar
samtidigt som vi ville introducera den nya enkäten.
Metoden var också ett sätt att verifiera att resultaten inte
avvek från varandra.
Det är både glädjande och stimulerande att resultatet
visar att 93 % sammanfattningsvis är mycket nöjda med
sitt boende hos Burlövs Bostäder. 79 % tycker att vår
service ute i bostadsområdena fungerar bra. Det är en
förbättrad servicenivå med 1,3 procentenheter sedan
förra mätningen 2002. Vi kallar detta Serviceindex och
det är en summering av hur trappuppgångar sköts, den
tid det tog att åtgärda fel etc. Utvecklingen från 73,6 %
1998 till 78,6 % 2004 visar att Burlövs Bostäder arbetar
med att utveckla servicen till våra hyresgäster.

Mätningen visar också att många hyresgäster är missnöjda med tvättstugorna. Problemen verkar röra både
tvättutrustningen, tvättider och städningen i tvättstugorna även om problemen varierar en hel del mellan områdena.
Tyvärr upplever en del av våra hyresgäster störningar i
boendet. Förutsättningen för att vi skall komma till rätta
med störningar är att de blir anmälda men också att vi på
ett bra sätt vidtar åtgärder vid störande grannar. Vi strävar efter att alla våra hyresgäster skall trivas och känna
sig trygga i sitt boende och vi accepterar naturligtvis inte
när grannar stör.
Syftet med Hyresgästenkäten är att identifiera styrkor
och svagheter hos Burlövs Bostäder för att vi skall bli ett
mera kundorienterat företag. För oss i Burlövs Bostäder
är det viktigt att känna till var vi skall sätta in förbättringsåtgärder. Därför arbetar vi vidare med att sätta upp
mål och upprätta prioritetsplaner för vilka aktiviteter
som bör genomföras i första hand. Det arbetet pågår för
närvarande i företaget av berörd personal.
Den hyresgäst som vann en månadshyra i vår utlottning bland inkomna svar fick sin vinst utbetald i december.
Tack för hjälpen alla Ni som besvarade enkäten!

50-årsjubileum
Burlövs Bostäder Bildades 1955 och
i år fyller vi 50 år. Det skall vi
naturligtvis fira!

% Resultatet av Serviceindex de senaste åren.
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De hyresgäster som svarat ger ett högt betyg åt bemötandet och servicen från vår personal. Likaså får lägenheternas standard och innemiljö ett gott betyg. När det
gäller skötseln av fastigheterna är det belysning av
entréer, trappor och källare som får högst betyg medan
våra hyresgäster inte är så nöjda med hur källsorteringen
fungerar och lekplatserna för barnen, framför allt på
område 2.
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Vi har redan börjat så smått med att dela
ut minnesskriften ”Minnesbetor” till alla
hushåll i Burlövs kommun. Vi hoppas att
det är en trevlig läsning om Burlöv då
och nu. Många känner säkert igen sig.
Till sommaren, närmare bestämt den
1–3 juli firar vi med festligheter i Svenshögsparken. Under jubileumshelgen bjuder vi på underhållning och andra evenemang. Utan att gå närmare in på programmet kan vi avslöja att Pedalens
pågar spelar på lördagskvällen och att
jubileet avslutas med dunder och brak.

Bokning av tvättstugan
har blivit enklare
Som ett försök har vi installerat ett nytt bokningssystem till en av våra tvättstugor på Elisetorpsvägen.
Systemet kommer att utvärderas under året och faller
det väl ut kommer vi successivt att fortsätta installera
det nya bokningssystemet i alla våra tvättstugor.
Systemet fungerar så att endast den hyresgäst som bokat
ett tvättpass, har tillgång till tvättstugan under den tid som
tvättpasset varar.
Om det är någon som ”glömt” städa efter sig, kan Burlövs Bostäder se vem det är som använt tvättstugan och
kontakta vederbörande.
Sedan bokningssystemet infördes har vi dock märkt att
hyresgästerna lämnar tvättstugan i gott skick.

Så här går det till:
En display är uppsatt utanför tvättstugan.
Sätt i ”taggen” och tryck in bokningsdag och tid.
På displayen kan man sedan se om tvättstugan är ledig den
aktuella tiden.

Ökad säkerhet i garagen
För att öka tryggheten för hyresgästerna har Burlövs
Bostäder monterat upp kameror i de garage som
tidigare var hårt utsatta av vandalism och inbrott.
Kamerorna är kopplade till en rörelsedetektor och sätter
igång när någon besöker garaget. Garaget på Svenshög
har också fått ett nytt inpasseringssystem.

– Suveränt, tycker Tony Tillberg på Elisetorpsvägen, om det nya bokningssystemet till tvättstugan.

I stället för att öppna med vanlig nyckel öppnas
garageporten med en ”tagg”.
Det är viktigt att tillägga att om man tappar taggen så
ska det anmälas till Burlövs Bostäder. Då spärras den så
att ingen obehörig kan ta sig in i garaget.
– Det här systemet är till för att oärligt folk inte ska
kunna ta sig in i garagen och det känns redan tryggare,
säger Bengt-Göran Bergkvist, områdeschef i Burlövs
Bostäder.

Vi bjuder
på spännande
travtävlingar
på Jägersro!
Burlövs Bostäder bjuder alla boende till spännande travtävlingar på Jägersro tisdagen den 5
april. Fösta start är klockan 18.20.
• Visa denna kupong i entrén så har ni fri entré för
hela familjen och ett program.
• Lämna kupongen i Dream Team sportsbar så bjuder
Burlövs Bostäder på kaffe och kaka.
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Granbacken – naturens egen läktare
Vi är många som åtskilliga högsommartorsdagskvällar befunnit
oss sittande framför utescenen på
Arlövs Teaters baksida (eller
Hundramannasalen som den
hette förr).
De populära Granbackekvällarna
lockar inte bara Burlövsborna utan
åtskilliga besökande från när och
fjärran. Så när populäre Kent Nilsson äntrar scenen för att sätta i gång
kvällens show möts han av ett böljande publikhav sittande människor.
Stolarna, som är framställda
framom scenen, är besatta timmar
före ”avspark”. Inte så få kommer
bärande på egna klaffstolar. Men
merparten av oss placerar ändalykten i gräset på de kullar som utgör
Granbacken, och som fungerar som
naturens perfekta läktare.
Men har vi reflekterat över vad vi
egentligen sitter på? Gräs, så klart,
en och annan maskros, kanske också
en brännässla, några kvistar. Allt
detta ser vi, men vad finns egentligen därunder? Vad är det som har
gjort att naturen just här har givit
oss nutidsmänniskor i Burlöv en så
perfekt läktare?

Tillbaka till bronsåldern
Vi får gå långt tillbaka i tiden för att
försöka finna ett svar. Riktigt långt!
Det är det enda man kan säga med
visshet. Exakt hur långt bakåt är
svårt att bestämma. En gissning på
bronsålderns början (1800 år f.Kr.)
behöver inte vara helt fel. Kanske
måste vi tillbaka ännu längre. Människorna, som vid denna tidpunkt
idkade s.k. vandrande jordbruk och
betesdrift, anlade ofta stora rösen
och gravhögar som restes inom de
mest betydelsefulla områdena.
Hos oss uppfördes ett flertal
mindre och större högar, sammanlagt sju stycken, på ett område som
kallades Arlövs backar. Tre av dessa,
en större och två mindre, är belägna
just här i Granbackområdet. Den
stora gravhögen har en höjd av 3
meter och diametern är 28 meter.
Av de mindre högarna finns endast
rester kvar.
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Om vi förflyttar oss söderöver
från Granbacken och korsar Allégatan finner vi ytterligare två av de
från början sammanlagt sju högarna.
Dessa två högar är sammanbyggda.
Den största mäter 25 meter i diameter och är 2,5 meter hög. Högarna
undersöktes på 1800-talet och då
fann man bl.a. tre människoskelett,
en stenkista, bronskärl, svärd och
sporrar av järn och hundben.

Möllehögen
När vi så till slut måste acceptera att
showen är slut för denna torsdagskväll reser vi oss motvilligt från det
underlag vi nu blivit ett med. Många
ur publiken som är hyresgäster hos
Burlövs Bostäder kan emellertid då
de kommer hem se ut över ytterligare en fornlämning. Så också alla de
som kommit till Arlöv från övriga
Skåne och som nu beger sig hemåt i
kvällning via motorvägen Malmö–
Lund.
Det jag tänker på är naturligtvis
den vackraste av vyer, den vid Kronetorps mölla. Ty, förutom själva
möllan finns nämligen än i dag den

s.k. Möllehögen kvar. Den är 20
meter i diameter och omkring 3
meter hög och dess placering gör att
den syns vida omkring. Går vi tillbaka till 1800-talets första hälft
fanns här ytterligare två högar med
ungefär samma mått. På den tiden
kallades högarna Darrhögarna.

För 13 000 år sedan …
Vi har nu rört oss långt tillbaka i
tiden. Och just här hos oss har funnits människor länge. Redan för
cirka 13 000 (!) år sedan kom de
första människorna till vår bygd. Så
betänk vilka historier här har berättats, vilka sånger här har sjungits,
vilken musik som spelats, skratt som
ljudit och applåder som smattrat just
här i vår nejd under dessa 13 000 år!
Och nu, här och i dag, medan
sommarvana insekter surrat runt
våra huvuden är det vårt skratt och
våra applåder som har hörts, musik
och sånger har kommit från ”vår
scen och historierna har berättats av
vår tids entertainer; Kent Nilsson.
Text och foto: Sigvard Leveau

Saint Patrick –
den populära munken
Här på Irland passerar påsken relativt obemärkt
varje år även om kyrkorna besöks lite flitigare,
barnen får en massa påskägg och pubarna är
stängda på långfredagen. Man har tyvärr inte
lika trevliga traditioner med påskkärringar eller
påskris, som man har i Sverige.
Däremot firas den irländska nationaldagen, den 17
mars, med fest och färger, både här på Irland och i
resten av världen. Nationaldagen är mer känd som
Saint Patrick’s Day eller Paddy’s Day som den också
kallas.
Sägnen om Saint Patrick härstammar från 400talet, när munken Patrick blev utsänd för att omvända den irländska befolkningen till kristendomen.
Förutom att omvända irländarna sägs han även ha
utrotat alla ormar i Irland genom att driva dem i
havet. Sanningen är nog snarare att det aldrig har
funnits några ormar på den gröna ön men att ormen
var en symbol för hedendomen och att det var den
Patrick drev ut ur Irland.
En annan symbol som man stöter på en hel del i
den irländska kulturen är treklövern, som även den
härstammar från Patrick. Det sägs att han försökte
förklara hur den heliga treenigheten kunde vara en
och samma. Som exempel använde han just treklövern, tre blad som växer från samma stjälk.

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

Floden färgas grön

Husvärdsområde 4

Saint Patrick’s Day firas
som sagt i hela världen. I
New York och Chicago,
där många irländska ättlingar är bosatta, har
man varje år stora kilometerlånga parader.
I Chicago färgar man till
och med Hudson floden
grön, dagen till ära!
Här på Irland har i stort sett varje by en parad
och de senaste tio åren har man i Dublin även
arrangerat en fem dagar lång festival, i samband med
paraden, med tivoli, konserter, utställningar och ett
jättefyrverkeri vid hamnen.
Och den som har mod att besöka Irland ska
komma ihåg att skål inte heter ”Cheers”, utan
”Sláinte” [sla:ntje], som betyder ”hälsa”.
För den intresserade finns mer information om
Saint Patrick’s Day firande att hämta på följande
websidor

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

http://www.stpatricksday.ie
http://www.saintpatricksdayparade.com
http://www.saint-patrick.com/history.htm

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

Malene Thuesen
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Ansjovispaj
4 portioner
Pajdeg:
3 dl vetemjöl
125 g smör
2 msk kallt vatten
Fyllning:
1 ask ansjovisfiléer, 125 g
2–3 dl tunnstrimlad purjolök
3 tomater
1 tsk pizzakrydda
1 tsk timjan
Kulturnämndens ordförande Hans-Åke
Mårtensson, Burlövs Bostäders ordförande
Kent Wollmér och VD Birgitta Sandell tar
första spadtaget till Arlövs nya bibliotek och
bostäder för målgruppen 55+.

Första spadtaget för
bibliotek och bostäder i
Arlöv
Det var en isande kall morgon
som Burlövs Bostäders VD
Birgitta Sandell, kulturnämndens
ordförande Hans-Åke Mårtensson
och ordförande i Burlövs Bostäder Kent Wollmér grävde det
första spadtaget till Arlövs nya
bibliotek och 21 stycken bostäder
för målgruppen 55 +.
Biblioteket, med Burlövs kommun
som hyresgäst, ska uppföras i korsningen Lundavägen/Lommavägen/
Dalbyvägen i Arlöv.

Äggsjuk

Lägenhetsstorlekarna blir 1 rok,
2 rok och 3 rok med en hyresnivå
som kommer att ligga på cirka 1 075
kr/kvm. Intresset för lägenheterna är
stort och många har redan hört av
sig.
Entreprenör för bygget är ByggGör pajdegen i god tid och platta ut
mästar’n i Skåne, som tidigare utfört
i en pajform. Fyll med smörkokt
ombyggnader på Svenshög och
purjolök, blandad med ansjovis,
Hackspetten i Arlöv samt Harakärr i
krydda lite och täck med halva
Åkarp.
tomatskivor och resten av kryddorProjektkostnaden ligger på cirka
na. Strö över med ost. Grädda i
66 miljoner kronor och huset beräk175–200 grader, 30–35 minuter.
nas vara inflyttningsklart i maj 2006.
– Det känns som ett historiskt
ögonblick att få
medverka i en
sådan här satsning,
Vinnarna i Bostadskrysset nr 4/04
säger Birgitta
Den rätta lösningen: JULEN ÄR HÄR
Sandell, vd i
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr,
Burlövs Bostäder.
går till Stefan Åberg, Hällegatan 4 C i Arlöv.
2:a pris får Catharina Nilsson, Elisetorpsvägen 9 B i
Arlöv och 3:e pris Dan Hansen, Rapsvägen 93 i
Arlöv. De får båda presentkort på Coop Forum till
ett värde av vardera 100 kr. Grattis!

Mannen låg på sitt yttersta när han sa till sin fru:
– Där är en sak jag aldrig har berättat för dig. På vinden står en stor kista, gå upp och titta i den.
Kvinnan sprang uppför trapporna, öppnade locket till
kistan, och hittade två stycken ägg och massor av
pengar. Något konfunderad sprang hon ner till sin man
igen.
– Varför ligger där ägg i kistan, frågade hon.
– Jo, det är så här, sa mannen, att var gång jag varit
otrogen så har jag lagt ner ett ägg i kistan.
Kvinnan bevekades och sa till mannen, att var det bara
två gånger han varit otrogen så kunde hon förlåta
honom.
– Man var har du fått pengarna ifrån?
– Jag har sålt en hel del ägg också, svarade mannen.
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Äggstanning:
3 ägg
2,5 dl mellangrädde + 0,5 dl mjölk
1 tsk örtsalt
1 krm paprikapulver eller peppar
3–4 dl riven lagrad Herrgård eller
Jämtgårdsost

Vinnarna i Barnkrysset nr 4/04
Den rätta lösningen: JULKLAPPAR
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr,
går till Elina och Oscar Kock, Kornvägen 55 i Arlöv.
2:a pris får Nicole Nilsson, Dalbyvägen 23 i Arlöv
och 3:e pris får Pablo Pintos, Rapsvägen 115 i Arlöv.
De får båda presentkort på Coop Forum på vardera
50 kr. Grattis!
Vinnarna har meddelats per post
och avhämtat sina priser.
Lyssna på Sven-Jonas Radio på 92,0 MHz
så har du chansen att vinna en t-shirt.
Programtiden är torsdagar klockan 18.00–20.00.

Bostadskrysset
FÖRKROPPSLIGA
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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 tisdagen den 19 april 2005.
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
VÄRMER
SNABBT

KRYDDA

RANDIG
FISK

FÅGEL
ASAGUD

KARL

SOM LIM

Bostadskrysset
Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

KORT
FÖR
NEON

MOTORCYKEL

Rätt svar:________________________________
________________________________________

STORA

MÖNSTREN

Namn: __________________________________

FIXA

Adress:__________________________________
SPRINGER
BUSE

DÅLIGA
SKOJ

FÄRG

TRÄ

Barnkrysset
Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

TRÄ

Rätt svar:________________________________
________________________________________

BARRTRÄD

Namn: __________________________________
TRÄ

Adress:__________________________________

7

Här får man både motion och kultur

Förväntansfulla och varmt klädda
promenerade medarbetarna i Bobladets redaktion den cirka fyra
kilometer långa natur- och kulturstig i Arlöv.

Ingrid Nilsson, Erna Olsson, Kristina Narsell
och vd Birgitta Sandell tycker att den nya
natur- och kulturstigen mellan Kronetorps
mölla och Sege å är ett trevligt utflyktsmål.

Kronetorps mölla är ett exempel på
en gravhög från bronsåldern.
Vill man inte ta sig till fots går det
bra att cykla eller ta en ridtur. Och
känner man för att ha picknick i det
gröna kan man stanna till vid någon
av grillplatserna, som finns utplacerade längs stigen.
Kristina, som är frisksportaren i
gänget, hade tagit med sin stegräknare. Under den cirka fyra km långa
promenaden (i lagom rask takt) gick
vi 6 016 steg och förbrukade 225
kalorier. För dessa kalorier kan man
antingen äta 50 g skumbananer,
dricka 4,5 dl starköl eller så mycket
vatten som man orkar. Det är bara
att välja.
Även om solen sken så var det
ganska kallt denna februaridag. De
tusentals växterna som planterats
längs slingan har ännu inte börjat
spira men till våren och sommaren
kommer resultatet att visa sig. Det
ser vi fram emot!
Informationsskyltar längs vägen berättar
såväl om växter och djur som om områdets
kulturhistoria.

Stigen, som invigdes den 4 december
i fjor, sträcker sig mellan Kronetorps
mölla och Sege å.
Under vår promenad kom vi förbi
den anrika Arlövgården, som en
gång i tiden var en av landets mest
högproduktiva gårdar och hade ett
väldigt rikt djurbestånd.
Arlövgården inrymmer i dag olika
former av sjukvård i de gamla gårdsbyggnaderna. Utanför byggnaderna
betar får och hästar och i den lilla
dammen simmar ankor omkring i
sakta mak.
Informationsskyltar längs vägen
berättar om djur och växter och
områdets kulturhistoria. Bland annat
kan man läsa att Möllehögen vid

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

