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En riktigt Glad Påsk
önskar vi på Burlövs Bostäder AB

öppettider under helgerna
Skärtorsdag den 28 mars stänger kontoret
klockan 12.00.
Tisdag den 30 april (Valborgsmässoafton)
stänger kontoret klockan 12.00.
Onsdag den 8 maj (dagen före Kristi himmel
färds dag) stänger kontoret klockan 12.00.
Fredag den 10 maj har kontoret stängt.
Onsdag den 5 juni (dagen före Sveriges
nationaldag) stänger kontoret klockan 12.00.
Fredag den 7 juni har kontoret stängt.

Slipp köa

Snart är det dags igen med Burlövsfestivalen. Tivoli, dans
och underhållning med bland annat Lasse Sigfridsson som
gör en show med sina egna och Lasse Stefans låtar.
Vi får besök av Axels tivoli och Burlövs Bostäder AB
sponsrar så att alla våra hyresgäster kan åka karusell till ett
reducerat pris, 10 kr/åktur.

Men – reglerna är desamma. För att delta i lotteriet
måste ni finnas på plats vid hyresgästlotteriets dragningar.
Mer information kommer i nästa nummer av Bobladet.

✃

14, 15 och 16 juni 2013

Traditionsenligt har vi också vårt populära hyres
gästlotteri. Sex stycken hyresgäster har under
de tre festivaldagarna möjlighet att vinna halva
månadshyran.
För att ni ska slippa stå i kö för att lämna lott
kupongen under festivaldagarna ger vi er
här möjligheten att redan nu lämna in kupongen
till huvudkontoret, husvärden eller fastighets
skötaren.

LOTTKUPONG TILL HYRESGÄSTLOTTERIET
UNDER BURLÖVSFESTIVALEN
DEN 14, 15 och 16 juni

Namn........................................................................

hyr loppisplats
under
Burlövs
festivalen!
Som hyresgäst hos Burlövs
Bostäder har du möjlighet
att hyra bord för 100 kro
nor under festivaldagarna.

Adress.......................................................................
Lägenhetsnummer …………………….
Endast en kupong per hushåll.

Lämna kupongen till huvudkontoret, husvärden eller fastighetsskötaren.

viktiga kontakter

(

Växel
040-53 97 00

Felanmälan

www.burlovbostader.se
040-53 97 20 Mån–fre 10.00–12.00

Burlövsportalen
Bredband, tv och telefoni
www.burlovsportalen.se

Kabel-TV och Internet
com hem
Kundtjänst och felanmälan 0771-55 00 00

Parkeringsövervakning
Q-Park
Felanmälan automater, felanmälan övrigt
0771-96 90 00
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Hör av dig till Sandra
Larsson, 040-53 97 41 eller
skicka en intresseanmälan
till
info@burlovsbostader.se.

Skadedjursbekämpning
Anticimex
Vid skadeanmälan hänvisas till försäkring via Gjen
sidige med försäkringsnummer 1113346
Mån–fre 08.00–16.00, lunchstängt 11.30–12.15
077-140 11 00

Trygghetsjouren
Mån–fre efter 16.00 och helger
(vid akuta fel eller störningar efter kontorstid)
010-470 51 11

Hemförsäkring genom Burlövs
Bostäder
Mån–fre 08.00–17.00
Vid skada eller inbrott ring Länsförsäkringar
040-633 80 00
www.lansforsakringar.se

Huset på Parkgatan 10
skjuter i höjden

Nyheter med nya hemsidan

Den 1 maj kommer fastigheten på Parkgatan att vara
färdigställd efter en omfattande ombyggnad. De
tidigare två våningarna har utökats med ytterligare en
våning. Fyra nya vindsvåningar har byggts och lägenheterna har utrustats med material av bra kvalitet.
Ytterligare fyra lägenheter har renoverats upp till samma
standard som vindslägenheterna.
Även entréerna kommer att göras vid genom att de
förses med passagesystem och samtliga lägenheter i
fastigheten kommer då att utrustas med porttelefon.

Syftet med vår nya hemsida är att skapa en lättillgänglig, informativ och levande plats på nätet med enklare
och förbättrade sökfunktioner och en bättre översikt.
Hyresgästerna och kunderna ska enkelt hitta fram till
relevant information. Hemsidans form, färg och bilder
har arbetats fram under det gångna året och är ett
steg mot att stärka bolagets varumärkesprofil.

Biblioteket är mycket mer
än "bara" böcker!
Under våren händer det extra mycket spännande på
Arlövs bibliotek! Vi firar nyår på både persiska, Nouruz
(23 mars) och thailändska, Songkran (13 april)! Kom till
biblioteket – det blir dans, musik och utställning!
Vi visar bra filmer helt gratis på eftermiddagar för
vuxna, bl a en bosnisk film i maj.
Vi läser sagor för barnen på lördagar på arabiska, dari
och polska. Tisdagsförmiddagar läser vi sagor på svenska.
Visste du att du på biblioteket kan få hjälp med att lära
dig använda datorn? Det kostar inte heller något – kom in
och prata med oss eller ring 040-43 92 74.
Detaljer om allt detta och mycket mer kan du läsa i
programbladet som du kan hämta på Arlövs bibliotek. Det
finns också att läsa på www.burlov.se/bibliotek.

FELANMÄLAN VIA INTERNET

Felanmälan via telefon
går endast att göra me
llan
kl 10–12.
Vill man göra felanmä
lan under andra tider
på
dygnet så går man in
på Burlövs Bostäders
he
ms
ida
www.burlovsbostader.
se.
Under fliken MINA SIDOR
kan man sedan
enkelt göra sin felanmä
lan. Här kan man också
följa
arbetet och se status
på pågående arbete.

Som hyresgäst finner du en del nya tjänster bakom in
loggningen, Mina sidor, bl a köksväljaren där du kan rita
upp ditt kök med befintliga val av köksluckor, handtag och
bänkskivor.
Hemsidan publicerades i januari och små störningar
har medfört svårigheter med inloggning. Detta har åter
ställts och arbetet med uppdatering och förbättringar för
kunder och hyresgäster fortsätter. Har du aldrig varit inlog
gad eller har bekymmer med inloggning är du välkommen
att kontakta oss.

Kortnyheter
De stora stenmanglarna, som finns i en del av våra bo
stadsområden, kommer successivt att ersättas med nya
moderna manglar.
Detta på grund av att olycksrisken är stor med den här
typen av mangel samt att det inte finns reservdelar att
tillgå.

Party på vårbogården!
Som hyresgäst hos Burlövs Bostäder AB har du möjlighet att hyra stora salen på Vårbogården. Salen tar mellan 60–80 sittande personer.
Priset för en halv dag är 900 kronor och vill man hyra loka
len hela dagen kostar det 1 500 kronor. I priset ingår hyra
av bord och stolar och här finns även ett litet pentry om
man vill koka kaffe etc. Vill man showa så finns det också
en scen.
Är du intresserad ringer du Radio 92,0 telefon
0707-61 88 83 eller 0760-68 88 83.
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De hjälper folk att inte bli tagna av polisen
De hjälper folk att inte bli tagna
av polisen. Det var när den gamla
cykelaffären i Arlöv stängde som
Ferenc Kovacs tyckte att det behövdes en cykelhandlare i Arlöv som
kunde erbjuda personlig service och
hög kvalitet.

Kvalitet och personlig service är ledorden för Kristian Lundgren och Ferenc Kovacs.

✃

Vid öppnandet av affären 2006
anställde han Kristian Lundgren som
hade många års erfarenhet från cykel
branschen och en bred kunskap om
allt som rör cyklar.
Sortimentet av cyklar är stort och
man blir rejält sugen på en ny cykel
när man tittar in i butiken.
Men det är inte bara cyklar utan
även reservdelar som kunderna efter
frågar.
Lagret med kugghjul, ekrar, sadlar,
lås, belysning etc är gigantiskt.
– Just nu har polisen razzia i Arlöv
och Malmö där de kollar om cyklis
terna har belysning, reflexer och
ringklocka. Det är de sakerna som
lagen säger att cykeln ska vara utrus
tad med och böterna är dyra om man
saknar någon av de här tre sakerna.
Cirka 500 kronor per detalj kostar det,
säger butikens ägare Ferenc Kovacs.
Försäljningen på punkteringsskyd
dade däck, som tål både stenar och
småspik, ökar. Och många småbarns
föräldrar köper barnvagnshjulen hos
cykelhandlaren.
– Vi är billigare med barnvagnshju
len än vad barnvagnsfabrikanterna är,
säger Ferenc.
Den senaste flugan är elcykeln och
med en sådan kan man välja om man
vill trampa själv eller använda motorn.
– En elcykel kostar från 11 000 kro
nor och uppåt och med en sådan tar
man sig lätt till Malmö. Med tanke på
vad det kostar med busskort, bensin
pengar och parkeringsavgifter så har
man snabbt sparat in de pengarna,
säger Kristian.
Förutom försäljning av cyklar och
tillbehör ägnar Kristian en stor del av
arbetstiden med att renovera eller
serva kundernas cyklar. Är det fel som
inte tar så lång tid så fixar Kristian
cykeln medan kunden väntar.
Så visst behövs det, som Ferenc
säger, en cykelaffär som erbjuder per
sonlig service och hög kvalitet.

100 kronor
rabatt
Gäller vid valfri reparation (exklusive material) eller vid köp av cykel.
En kupong per hushåll.
Erbjudandet gäller t o m 31 maj 2013.
Klipp ut och ta med kupongen till Arlövs cykelaffär på Lundavägen 29 i Arlöv
så får ni 100 kronor i rabatt på valfri reparation av cykel (exklusive material) eller
vid köp av cykel.
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Det gnistrar kring Merita
Om man väger kritik och
beröm i en vågskål så är det
oftast kritiken som hörs mest.
Men det gäller inte Burlövs Bostäders hyresgäster på Humle
maden. De öser beröm över
Merita Mehmeti, som sedan
september 2012 sköter städningen på Elisetorpsvägen 7, 9
och 11.
Under sin arbetsvecka städar
Merita tre niovåningshus med
fyra trapphus i varje hus, hissar
och tvättstugor och förutom det
ser hon till att glaspartierna i
entréerna är putsade. Detta gör
hon två gånger i veckan och det
går åt många moppar och skur
trasor när Merita är i farten.
– När jag började här på
Elisetorp så undrade jag för
mig själv hur det skulle gå. Men
hyresgästerna är jättenöjda och
uppskattar mitt arbete, säger
Merita.

Effekten av att Merita är nitisk
och noggrann i sitt arbete har
gett oväntat resultat. De flesta
hyresgäster vill helt enkelt inte
smutsa ner när de ser hur fint
Merita gör för dem. Och de drar
sig inte för att säga till om de ser
någon som skräpar ner i hissen
eller trappuppgången.
– Det gnistrar om entrégol
ven sedan Merita började här
på Elisetorp och det är många
hyresgäster som hör av sig och
berättar att de uppskattar hen
nes arbete, säger husvärden
Morgan Lilja.
Till sin hjälp i städarbetet har
Merita sitt favoritverktyg skurma
skinen. Det är med denna hon
kör över golven tills de gnistrar.
Det har tagit sin tid att få upp
finishen men nu tycker både hon
och hyresgästerna att det blivit
fint i trapphusen.

Våra husvärdar

Sven-Inge Ry

dh, Kornvägen
63 –
Rapsvägen 13
7

rg, Kornvägen
Jonas Granbe
ärrsvägen,
13–57, Harak
n
 lomsterväge
B

Göran Ekström, Elisetorpsvägen 9–11, Jacob Pers väg.
Besiktningsman för alla områdena

Virvelvägen,
Dorin Bulucz,
omenaden,
Pr
V.
n,
ata
n 7,
Betlehemsg
Elisetorpsväge
Pilevallen
Strandgatan,

Med sitt favoritverktyg skurmaskinen ser Merita Mehmeti till att trapphusen på
Elisetorpsvägen blir skinande rena.

Morgan Lilja, Kyrkogatan,
Dalbyvägen, Torngatan, Geuken,
Skrattmåsen, Nygatan,
Jacob Pers plats, Parkgatan
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MFFs ordförande EM-medaljör för Arlövs IK
Under flera decennier på 1900-talets andra hälft hade bordtennisen i
Arlöv hög status.
Man arrangerade tävlingar som
var kända i hela Sverige, man hade
representationslag i Allsvenskan och
man hade spelare som vann både
EM-guld och EM-silver. Föreningen
är Arlövs IK.
Allt började 1948 då det startades
två bordtennisföreningar i Arlöv;
BTK Kometen och BTK Cyklon. Den
förstnämnda höll till i en källarlokal på
Lundavägen medan Cyklon fanns på
Lommavägen.
Men snart nog kunde klubbarna
flytta till bättre lokaler. I början av
1953 stod nämligen Medborgarhuset
färdigt för inflyttning.
Därmed fick bordtennisklubbarna
möjlighet att utöva sin sport i utrym
men som var bättre lämpade än de
som de haft tidigare.
1960 ansåg de båda klubbarna att
det bästa för bordtennisens utveckling
i Arlöv var att gå samman i en för
ening. Namnet på denna nya förening
blev Arlövs Idrottsklubb.
Två av de drivande krafterna sedan
starten 1948, Agne Pettersson respek
tive Bengt Bengtson, var med även
nu. Man tog fram ett klubbmärke och
beslutade att föreningens tröjor skulle
vara röda.
Sammanslagningen samt idrotts
hallens tillkomst i Arlöv gjorde att
bordtennisen fick än större betydelse

än tidigare. Perfekta egna lokaler i
den nya hallen bidrog till att entusias
men ökade än mer.
Den idogt arbetande klubben fick
nu möjligheter att utöka sin verksam
het på alla områden. 1963 startade
man Arlövsspelen. En tävling som
snabbt blev en institution i Pingis-
Sverige. Redan tre år efter starten
hade man hela 845 starter. Spelet
föregicks på 19(!) bord i idrottshallen.
Några år senare arrangerade
Arlövs IK Sveriges utan tvekan största
endagstävling i bordtennis med över
tusen individuella starter. Och vilka
deltagare som passerade revy i Arlövs
Idrottshall! Högsta eliten i Sverige;
som Kjell ”Hammaren” Johansson,
Stellan Bengtsson, Hans Alsér och Bo
Persson, för att nämna några.
1973 skedde så en del förändring
ar i föreningens styrelse. Ingvar Johns
son blev ny ordförande och övriga i
styrelsen blev Sven Lindblad, sekrete
rare, Bengt Bengtsson (som varit med
ända sen starten 1948), kassör, Rolf
Ljungdell, vice ordförande och Bertil
Tengkvist, vice sekreterare.
Nu satsades det fullt ut på både
den manliga som kvinnliga sidan. Och
resultaten visade sig snart. Redan
1975 bevisade man att satsningen
på ungdomarna givet resultat. Vid
ungdoms-SM i Borlänge blev Arlövs
IK överlägset bästa klubb i konkur
rens med vad Sverige i övrigt hade
att erbjuda på ungdomssidan. AIK
fick ihop hela 45 p, att jämföra med

Här ses Arlövs IKs framgångsrika deltagare vid junioreuropamästerskapen i Frankrike 1977; Håkan Jeppsson, Marie
Lindblad och Kent Christensson.
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Trollhättans 34 p och
Mölndals 33 p. Även
året därpå erövrade
föreningen samma
titel.
Pricken över i:et
i detta ungdomsar
bete kom då föreningens junior Kent
Christensson 1977 i Vichy i Frankrike
blev Europamästare. I det svenska
herrjuniorlaget, som tog silvermedal
jerna i lag, ingick AIKs Håkan Jepps
son. I dag, sedan flera år, ordförande
i Malmö FF. Även Arlövs Marie Lind
blad representerade Sverige och tog
två silvermedaljer, både i lag och i
dubbel.
Således; en guld- och tre silver
medaljer till Arlövs IK vid dessa
Europamästerskap. Sannerligen impo
nerande!
Föreningens seniorspelare höll
under långa perioder högsta svenska
elitklass. 1972 kvalificerade sig herr
laget till Allsvenskan och lyckades bli
kvar till 1976.
Och just spelåren 1975/1976 lycka
des också damlaget kvalificera sig till
högsta serien. Arlövs IK hade nu både
herr- och damlag av absolut högsta
svenska standard. I elva(!) spelår
därefter tillhörde damlaget yppersta
eliten.
Allt detta gjorde Arlövs IK till en
storklubb inom bordtennisen i Sve
rige.
Text: Sigvard Leveau

Arlövs IK firar 20-årsjubileum i Blå Salen i Medborgarhuset våren 1968.
Längst upp till höger riksdagsman Hans Jönsson med maka Solveig.

Upplev en spännande kväll
på Jägersro!

Vatten- och avlopps
ledningsarbeten i Arlöv

Tisdagen den 23 april bjuder Burlövs Bostäder hela
familjen till travtävlingarna på Jägersro.

Arbetet med huvudvattenledningen på Lundavägen har
kommit ytterligare en bit på väg.
Nu pågår arbete vid:

Förutom entréavgift bjuder vi på program och något att
äta och dricka. Klipp ut kupongen här nedan och ta med
till Jägersro.
Du har också chansen att vinna en Jägersro Royal som
innebär att du en valfri tisdagskväll blir bjuden på entré
avgift, program, trerättersmeny, andelsspel, spelguide
samt spelskola eller stallbackvisning för två personer.

• Lundavägen/Torn
gatan/Industrigatan
• Korsningen Lundavä
gen/Lommavägen/
Dalbyvägen

Så här gör du
Fyll i tipskupongen och tippa vilka vinnarna blir i de nio
första loppen.
Du får poäng efter vad hästen utdelar i odds. Detta
innebär att novisen har lika stor chans att vinna som
experten har. Högst slutsumma av vinnaroddsen vinner
tävlingen.
Startnumren finns att läsa i tidningen på tävlingsdagen
samt på nätet några dagar före på www.atg.se.
Lämna tipskupongen till Burlövs Bostäders personal
som står innanför glasdörrarna vid entrén i totohallen mel
lan klockan 17.30–18.00.
Observera att tipskupongen måste vara inlämnad se
nast klockan 18.00.
Vinnarna till en Jägersro Royal meddelas per post.

Vinnarna i julkrysset 4/2012
Första pris: Ulla Thorstensson vinner ett presentkort på
200 kr. Andra och tredje pris: Agneta Wahlgren och Eva
Lundh vinner varsitt presentkort på 100 kr.

Vinnarna i Barnkrysset
Victoria Nilsson, David Almendariz och Sammi Rabi vinner
presentkort på vardera 100 kr.
Grattis!

✃

Travtävlingarna börjar klockan 18.20.
Hjärtligt välkomna!

Arbetet på sträckorna
ovan beräknas vara
klart i mars och fram till
dess är det begränsad
framkomlighet för trafik i
området.

Kupongen gäller för
• Fri entré till Jägersro för hela familjen

Första start klockan 18.20

Vinnare
nr

• Ett gratis program
• Kaffe och kaka alternativt Festis och kokt korv med
bröd i ”Korven” (som ligger i Totohallen).
Erbjudandet gäller för hela familjen mellan klockan
18.00–20.00.
Gäller tisdagen den 23 april 2013.

Lopp 1
Lopp 2
Lopp 3
Lopp 4
Lopp 5
Lopp 6

Lopp 8
Lopp 9

Adress:

Lopp 7
Namn:

✃

Tipskupong till J ägersro
23 april 2013
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Barnens hörna

SUDOKU Lätt

Picka ägg

Tankeläsning

Leken går ut på att knacka/picka
kortsidan av sitt oskalade och
ibland färgade ägg mot mot
ståndarens. Den som först får en
synlig skada på sitt ägg förlorar.
Man tävlar en mot en. Vinnarna
går vidare till nästa omgång,
medan förlorarna blir utslagna ur
tävlingen. Leken fortgår tills en
deltagare står som slutlig vinnare.
Äggen bör vara hårdkokta.

Du behöver: en medhjälpare,
publik och ett tuggummi.
Be någon i publiken att viska
ett nummer mellan 1 och 15 i
din kompis öra. Som ett hemligt
tecken till dig har du kommit
överens med din kompis att tug
ga på sitt tuggummi lika många
gånger som numret som viskats.
Alltså kan du genom ”tankeläs
ning” säga samma nummer som
viskades.

7 9
2

6 2
4
5
7 3
1
4
6 8 4
7
2
1 9
9
4
1 6 8
4
1 6 3

4

7 6
8
3 7
1
8 6
6 8
3
5

SUDOKU svårt

en lektion i ekonomi
Den rika turisten gick in på ett hotell i en liten semesterort.
Hon lägger 300 euro på disken i receptionen och går upp för att titta
på rummet.
Hotellets ägare tar pengarna och
springer till slaktaren och betalar
sin faktura.

5

8

2
4 5
2
6
9

Slaktaren tar pengarna och går
till bonden för att betala för det
kött som han köpt på kredit.
Bonden tar pengarna och betalar
sin räkning på bensinstationen där
han fyllt på sin traktor på krita.

9

6

3

1

1
3 4 2 1

2
5 8
7 8
1

4 8
5
2
1 9

1 6 1 55 1 4 9 6 7 7

Chefen för bensinmacken tar de 300 eurona,
går till festfixaren och betalar sin skuld
för sitt 50-årspartaj.
Festfixaren går till hotellägaren och betalar vad han är skyldig för hyra
av hotellets lokaler.
Hotellägaren lägger tillbaka pengarna på disken.
Turisten kommer tillbaka till receptionen. Hon tyckte inte om rummet
och tar sina 300 euro tillbaka.
Ingen har tjänat så mycket som ett öre, men hela staden är skuldfri
och allas framtid ser ljus ut för tillfället…

Box 103, 232 22 Arlöv
info@burlovsbostader.se

Lyssna på Sven-Jonas
närradioprogram
så har du chansen
att vinna en t-shirt.
TORSDAGAR KL. 18.00–20.00

Telefon: 040-53 97 00
Telefontid måndag 10–18, tisdag–torsdag 10–16, fredag 10–15
Besöksadress: Dalbyvägen 35, Arlöv
Besökstid: måndag 13–18, tisdag–torsdag 10–16, fredag 10–15
Lunchstängt: 12–13
Felanmälan: www.burlovsbostader.se

