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Ta första steget!
Tips om mat och motion av
Ronnie Sjöberg
Sidan 2 och 3.

Årsredovisning och Året
som gick
Sidan 4.

Hursvärdarnas råd
Sidan 5.

Tatuering och piercing hos
Burlövs Bostäder

Nu är det dags igen för
vår populära
Balkongtävling!
Tävlingen är uppdelad i två kategorier, en för er som har balkong och
en för er som har täppa.
Fotografera er balkong eller täppa
och skicka in bidraget till Burlövs
Bostäder. Har ni inte tillgång till
kamera kommer vi gärna och fotograferar. Ni har hela sommaren på
er, senast måndagen den 29 september vill vi ha ert bidrag.

Sidan 6.

Bostadskrysset
Barnkrysset
Sidan 7.

Burlövs Bostäders
Närradio

92,0 mHz

På Vårbogården
Dagens rätt för 39 kronor!
Sista sidan.

Nu går vi till Paris, säger barnen på
Humlemadskolan.

torsdagar
17–19

Gulli lämnar
Burlövs Bostäder!
Läs mer på sista sidan.

Vi på Burlövs Bostäder
önskar er en riktigt skön
sommar!

Läs mer om deras aktiviteter på sidan 3.

Semesterstängt
på Svenshögs områdeskontor
Mellan den 23 juni–5 augusti finns vi på
huvudkontoret på Dalbyvägen.
Dit kan ni komma, ringa, skicka e-post
eller faxa om ni behöver hjälp med något.
Ha en riktigt skön sommar!
Områdespersonalen på Svenshög

relse som engagerar skelettmuskulaturen och som kräver
energi. Det spelar ingen roll hur man rör på sig, huvudsaken är att man gör det. Det finns inget enklare sätt att
motionera på än att promenera.
Det behövs ingen utrustning och det behövs inga
anläggningar för utövandet. Det enda som behövs är viljan, motivationen och att ”ta första steget”. Kom igång!
Om du promenerar en sträcka i rask takt förbränner
du lika många kalorier som om du springer samma
sträcka. Vid lågintensiv träning som att promenera orkar
du hålla på längre, och efter att ha förbrukat kolhydraterna som bränsle går kroppen in på enbart fettförbrukning. Dessutom är risken för skador mångfalt mindre
när du promenerar. Det behövs ingen hårdträning för att
komma i bra form. En halvtimmes rask promenad om
dagen är fullt tillräckligt.

Hur mycket energi förbrukar jag?
Följande tabell ger dig en ungefärlig uppfattning om hur
många kalorier du förbrukar per timme under några vanliga aktiviteter.
Ronnie Sjöberg, Burlövs Bostäders egen ”hälsominister” vill gärna
värva ”ambassadörer” för projektet ”Hälsans bok”.

Ta första steget!
Ett rikt liv handlar mycket om kvalitet, att må bra i
kropp och själ, och mindre om pengar. Det är viktigt att
kroppen fungerar som den skall och att man har bra
relationer till de människor som är viktiga.
Genom att promenera ges ett tillfälle till att skapa bra
relationer och samtidigt få lite motion.
Många av våra vanligaste folksjukdomar kan direkt
relateras till vår livsstil. Dessa sjukdomar kan förebyggas
genom att äta sundare, sluta röka och vara mer fysiskt
aktiva och stressa mindre.
Tack och lov är det inte så att vi måste vara sunda och
duktiga på alla plan för att få en mer positiv effekt på
hälsan. Men trots att vi alla är ganska medvetna om
förutsättningarna, gör vi inte alltid vad vi borde.
Så låt oss ”ta första steget”!
Ett steg i rätt riktning är att börja promenera. Börja
med lite kortare promenader den första veckan, kanske
fler och lite längre så småningom, och gör slutligen promenaden till en regelbunden vana.
Med denna så kallade lågintensiva motion motverkar
du bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes. Motionen minskar också risken för frakturer på
grund av benskörhet, vilket i sin tur ger dig bättre fysiska
förutsättningar att få en bra ålderdom.

Promenera mera!
Vår kropp är konstruerad för daglig rörelse och fysisk
aktivitet. Det samhälle vi lever i kräver inte särskilt
mycket rörelse, vilket innebär att vi aktivt måste utöka
vår dagliga fysiska aktivitet för att må bra. Fysisk aktivitet är ett övergripande begrepp för all form av kroppsrö-
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Aktivitet
Kyssas
Sitta i en stol
Sitta i kassan i affär
Promenad i lugn takt
Tennis
Intensiv Aerobics
Promenad i snabb takt

Kcal/timme Kcal/timme
Vikt 55 kg Vikt 75 kg
30
40
69
95
178
243
267
365
360
491
456
608
469
639

Energiförbrukningen är individuell, så läs siffrorna som riktlinjer och ingen lag.

Tog chansen vid ”Öppet hus på
Vårbogården”
Trots lite otur med vädret var det en del som tog chansen till en rask promenad i samband med att
Allaktivitetshuset Vårbogården hade öppet hus för
Burlövsborna lördagen den 26 april. På plats fanns, förutom Ronnie Sjöberg, Gösta Bengtsson från motionsoch löparklubben Myran. Gösta informerade dem som
ville ha råd om motion vad de bör tänka på före, under
och efter promenaden. Ett 15-tal vuxna och ett 50-tal
barn bjöds på frukt och närande dryck och därefter var
det dags att ge sig ut på respektive tipsrunda. Barnens
tipsrunda i Svenshögsparken hade arrangerats av elever
på Svenshögsskolan.
De vuxnas tipspromenad gick via Kronetorps gård,
Burlövs egna hem och Kronetorps Mölla, vilken för
dagen hölls öppen av möllaren Göran Hagman.

Några goda råd för promenaden
• Promenera i bekväma och stadiga skor.
• Klä dig i sköna, löst sittande kläder. Vintertid bär du
hellre flera lager än stora klumpiga plagg.

• Starta gradvis. Öka tiden och intensiteten allt eftersom.
• Se motionen som ett sätt att umgås. Gör sällskap med
vänner, familjen, grannar eller arbetskamrater.
• Gör notering om din utveckling: distans eller tid och
om hur du kände dig.
• Drick ett glas vatten före och efter motionspasset.
• Stretcha gärna. Före och efter promenaden.

Tävla med dig själv och med Burlövs
Bostäder i Hälsans Bok
För att stimulera dig till att ”ta första steget” lottar vi ut
ett antal priser per månad till dem som sätter in på
”bankboken för Rörelsekapitalet”.
Du kan hämta ett exemplar av ”Hälsans Bok” hos
Burlövs Bostäder eller på Vårbogården.
I denna fyller du i uppgifter om ditt motionerande
gällande typ av motion, tidsåtgång och datum.
Boken lämnas därefter in till Burlövs Bostäder eller
Vårbogården senast den 10 i efterföljande månad.
Välkommen att hämta ditt exemplar.

Balans på kontot
Se till att du har balans på ditt energikonto. Överflödig
mat lagras förr eller senare som fett. Om du vill gå ned i
vikt måste intaget av energi vara mindre än det du gör av
med. Raska promenader i kombination med sund kost är
ett mycket effektivt sätt att hålla vikten eller för att eventuellt gå ner några kilon.
Och kom ihåg; du förbrukar lika många kalorier vid
rask promenad som vid löpning.
Här är några exempel på hur långt du skall promenera
för att göra av med energin från:
15 cl kaffe utan socker eller grädde

0,0 km

15 cl lättöl

0,7 km

15 cl starköl

0,8 km

100 gram torsk

1,5 km

15 salta nötter

2,0 km

1 kola

2,5 km

10 pommes frites

4,0 km

1 hamburgare

5,0 km

1 wienerbröd

6,0 km

1 mazarin

8,0 km

1 tårtbit

8,0 km

1 pizza

10,0 km

Och så går det framåt …

På Humlemadskolan mår man bra!
Humlemadskolan är en aktiv skola. För tredje året i
rad anordnade man en ”Må-bra-vecka”. Syftet är att
barnen helt enkelt ska upptäcka att det går att leva
sunt och ändå ha roligt. Man ska äta nyttigt, men
gott, och se till att röra på sig. En miljögrupp, bestående av elever och lärare, har tillsammans satt ihop
det varierande programmet. Skolan hyrde in Friskis
och Svettis, som höll i många av aktiviteterna, och
CoopForum sponsrade med frukt.
Veckan inleddes med att skolans rektor, Bengt Löfman,
invigde Må-bra-veckan genom att hålla tal och klippa
band. Allt under pompa och ståt. Efter ceremonin
marscherade elever och skolpersonal i kolonn genom
Arlöv, en sträcka på 1,5 km.
Hela veckan fylldes av utomhusaktiviteter och på onsdagen var där många som hoppade högt. Till barnens
förtjusning hade skolan nämligen hyrt två stycken hopptorn.
Må-bra-veckan avslutades på fredagen med ”Humledagen”. Elever från årskurs 6 hade hjälpts åt att sätta
ihop ett lagom motionskrävande program. Femton stationer med olika sportsaktiviteter skulle avverkas. Men
dessförinnan skulle här dansas. En stor högtalaranläggning var utplacerad på skolgården. I takt med musiken
dansade Humlemadskolans mycket koncentrerade elever
och lärare Linedance. Stegen var många och svåra men
allt ”gick som en dans”.
Hela skolan sjöd av liv och även rasterna ägnades åt
motion. Några tränade basket, andra spelade landhockey
eller höll igång på andra sätt.
Eleverna har också under vårterminen promenerat till
Paris. Nåja, helt sant är det inte. Promenaderna görs i
Arlöv men sträckan ska motsvara Paris tur och retur.
Vem vet, ett litet Eiffeltorn i byn så kan kanske Arlöv
också ta sig namnet ”Lilla Paris”. Men innan de hinner
så långt så är säkert Humlemadseleverna på väg till andra
resmål.

Lycka till! Nu är det sommar. Tänk på baddräkten!
Ronnie Sjöberg

… och bakåt!
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2002 – Ett bra år för Burlövs Bostäder AB
År 2002 blev ett fortsatt bra år för Burlövs Bostäder AB. Under det
gångna året har det skett en ökad inflyttning till Malmöregionen samtidigt som nyproduktionen av lägenheter varit mycket låg. Den stora
efterfrågan på bostäder i Malmöområdet har fört med sig att Burlövs
Bostäder AB:s samtliga lägenheter var uthyrda vid året slut. Antalet avoch omflyttningar har dessutom minskat, vilket innebär ett ökat kvarboende bland våra hyresgäster.

Förnyelse och utveckling
En viktig del i Burlövs Bostäder AB: s förvaltning är att hyra ut attraktiva lägenheter till en rimlig hyresnivå och att uppnå stabilitet i våra
bostadsområden med nöjda hyresgäster. Arbetet med att förnya och
utveckla fastighetsbeståndet pågår fortlöpande. Under ett antal år har
Burlövs Bostäder AB metodiskt arbetat med att förnya och rusta upp
fastigheterna när de uppnått en ålder av trettio år och under 2002 har
vi fortsatt arbetet med att bygga om fastigheterna efter upprättad
ombyggnadsplan. De fastigheter som byggdes om under året är Hackspetten och hus 4 och 5 på Svenshög.
Vid ombyggnaden har vi tillfört nya kvalitéer i boendet med material
och utrustning som syftar till framtida lägre drift- och underhållskostnader. Samtliga lägenheterna i dessa områden har fått breddade och inglasade balkonger, nytt sanitetsporslin och helkakling av badrummen
samt upprustning av ventilationen. I entreprenaderna har även ingått
upprustning av utemiljön så att gårdarna blivit ljusare och trevligare. I
och med färdigställandet av hus 4 och 5 så är hela Svenshög nu ombyggt. Totalt har ombyggnaden för hela området berört 881 lägenheter
och pågått sedan 1996 då ombyggnaden startade med äldreboendet i
hus 6. Vi kan konstatera att förändringarna har varit uppskattade av de
boende och att ombyggnaderna skett till en rimlig kostnad.

Årets resultat
Nettohyresintäkterna för 2002 uppgick till 131,7 Mkr (124,8). Hyresförlusterna minskade med 0,5 Mkr till 1,2 Mkr (1,7).
Driftkostnaderna ökade med 1,0 Mkr och uppgick till 44,4 Mkr
(43,4). I driftkostnaderna ingår kostnader för reparation, skötsel, förbrukningskostnader samt administration. En stor del av driftkostnads-

1/1-31/12 1/1-31/12
2002
2001

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Personalkostnader
Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

131,7
1,5
133,2

124,8
1,4
126,2

–44,4
–29,7
–2,9
–13,2

–43,4
–24,5
–2,5
–12,1

–14,0
29,0

–12,6
31,1

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
0,6
Räntebidrag
2,1
Räntekostnader och liknande resultatposter
–23,7
Resultat efter finansiella poster
8,0
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Framtiden
Burlövs Bostäder AB har bra förutsättningar i Malmöregionen, som är
en tillväxtregion. Burlövs kommun har ett gynnsamt geografiskt läge
med mycket bra kommunikationer till Malmö och Lund samt till övriga
delar i regionen. Vi bedömer att efterfrågan av hyreslägenheter kommer att vara fortsatt hög i Malmöregionen under flera år.
Under 2002 uppnåddes målsättningarna med Svenshög i och med
att sista etappen av ombyggnadsprojektet färdigställdes. Målen har
varit att tillföra nya mervärden i boendet samt att förändra attityden till
området och skapa en identitet hos de boende för området.
Under 2003 kommer ombyggnad av Harakärr att påbörjas. Ombyggnaden kommer att genomföras i två etapper med byggstart för etapp 1
under 2003 och för etapp 2 under 2004.
Vi kommer under kommande år att nyproducera attraktiva hyreslägenheter på Strandängen (Herman Gotthardts-området i Arlöv), där vi
avser att bygga marklägenheter för de kundgrupper som vill ha marknära boende. I området planeras 121 bostäder varav 22 blir hyresrätter
som kommer att ägas och förvaltas av Burlövs Bostäder AB.
Burlövs Bostäder AB kommer att fortsätta att hålla en bra förvaltningskvalité som ger nöjda kunder. Trygghet, service och omtanke är
våra ledord för att ge våra hyresgäster ett bra boende.

Balansräkning, (Mkr)

Resultaträkning, (Mkr)
Nettoomsättning
Hyresintäkter
Övriga kostnader

ökningen beror på höjning av värmeavgifterna. Uppvärmningskostnaden ökade med 6 % trots att förbrukningen minskade med 4 %.
Underhållskostnaderna uppgick till 29,7 Mkr (24,5). Utöver underhåll
enligt upprättad underhållsplan så har 17,2 Mkr kostnadsförts i samband med ombyggnaderna av Hackspetten och Svenshög.
Finansiellt resultat uppgick till 21,0 Mkr. Den genomsnittliga räntekostnaden på låneskulden, som per den 31/12 var 456 Mkr, var på
balansdagen 5,21 % (5,19).
Årets investeringar uppgick till 43,0 Mkr (51,4). Bland de större investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Hackspetten, ombyggnad av hus 4 och 5 på Svenshög samt ombyggnad av Virvelhusets förskola som byggts om för att tillgodose Burlövs kommuns behov och
krav för verksamheten.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 8 Mkr
(11,4).

0,6
1,8
–22,1
11,4

–1,5
–1,8

–3,1
–2,3

4,7

6,0

2002-12-31
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
690,0
Finansiella anläggningstillgångar
0,6
Omsättningstillgångar
13,9
704,5
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

2001-12-31
661,0
0,9
22,2
684,1

189,5
16,5
206,0

189,5
12,0
201,5

7,0
0,8
7,8

4,9
1,5
6,4

Avsatt till pensioner

2,7

2,7

Långfristiga skulder

445,4

417,0

Kortfristiga skulder

42,6
704,5

56,5
684,1

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Ackumulerad överavskrivning

Husvärdarnas råd
Bollspel
Utnyttja våra fina grönområden
eller fotbollsplanerna till bollspel.

Hundar och katter
Nu är det sommar och då ska det spelas kubb och bollekar. Att trampa i
hundlortar är ingen trevlig upplevelse och de är
dessutom en stor smittorisk för både djur och människor. Därför ber vi dig som brukar glömma ”bajspåsen”: Nästa gång du går ut på hundpromenad; ta
påsar med och plocka upp efter hunden.
Se också till att ha hunden kopplad inom bostadsområdet. En hund man inte känner kan utlösa
skräck hos både barn och vuxna om den rusar emot
en. Det är ju faktiskt bara hundägaren själv som
kan veta att hunden bara vill hälsa eller leka.
Katter som gör sina behov i sandlådan är en
sanitär olägenhet. Låt katten göra sina behov i sin
egen kattlåda i stället för i barnens sandlådor.

Musik
Musik kan vara underhållande men
också störande. Visa hänsyn inför
grannarna!

Grillning
Grillning på balkongen är tillåtet –
med elgrill. Har man däremot en egen
liten täppa så går det bra att använda kolgrill eller
gasolgrill. Tänk på att inte grilla nära husfasaden eftersom detta innebär en brandrisk.
Kontrollera så att glöden är släckt innan
grillen ställs undan nära en husfasad.
Ni kan också använda grillplatserna
som finns uppställda i de flesta av
våra områden.
För allas trevnad – tänk på att plocka bort skräpet efter er och se till att inte störa grannarna runtomkring!

Husvärdarnas bönsås
3 burkar röda böner (kidney beans)
1 lök
3 skivor hackad bacon
1/2 dl farinsocker
3 msk vinäger
3 msk worchestershiresås
1 tsk Colmans senapspulver
1 1/2 dl vatten
Stark chili (att smaksätta med)
Salt och peppar
Blanda bönorna med ingredienserna till såsen.
Kocka sakta i en kastrull cirka 30 minuter, gärna på
grillen.

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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Ny hyresgäst hos Burlövs Bostäder

Till utflykten

Lökpaj med ädelost
12 stycken
Pajdeg:
125 g margarin
1 dl grahamsmjöl
2 dl vetemjöl
1–2 msk kallt vatten

Fyllning:
375 g lök
3 ägg
2 dl crème fraiche
65 g ädelost
salt och peppar

Känner ni för en tatuering eller piercing? Då ska ni
besöka Per-Ola och hans medarbetare Benjamin på
Lundavägen 29 i Arlöv.
Företaget heter 2Die4Sign’s. Öppettiderna är tisdag
till söndag 12.00–19.00 och telefonnumret är
040-43 76 66.
Vi på Burlövs Bostäder önskar lycka till med det nya
företaget!

Kör margarin och mjöl i matberedare till en smulig
massa. Tillsätt vatten medan maskinen är igång. Efter
ett par varv samlas degen till en klump. Slå in degen
i plastfilm och förvara den i kylskåp i minst 30 minuter.
Sätt ugnen på 220 grader. Kavla ut degen och klä en
plåtmuffinsform med 12 formar. Nagga bottnarna.
Skala lökarna och skiva dem i matberedaren, använd
den grövsta skivaren. Hetta upp olja i en gryta och
fräs löken på svag värme tills den mjuknar utan att
ta färg. Låt löken svalna och tillsätt sedan crème
fraiche och de uppvispade äggen.
Häll fyllningen i formen och klicka på osten. Grädda
formen i cirka 20–25 minuter eller tills fyllningen
stelnat och fått fin färg.

Hembakat bröd
5 dl ljummet vatten
50 g jäst
1 tsk salt
2 tsk socker
1 tsk äppelvinäger
4 dl sojamjöl
1 dl vetemjöl
5 dl grahamsmjöl
Smula jästen i en bunke. Häll över ljummet vatten och
rör om så att jästen löser sig. Tillsätt salt, socker och
äppelvinäger och blanda. Rör ner sojamjöl, vetemjöl och
grahamsmjöl. Arbeta omsorgsfullt till en smidig deg, som
släpper bunkens kanter.

Vinnarna i Bostadskrysset nr 1/03
Den rätta lösningen: Jogga med Burlövs Bostäder
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr,
går till Eivor Karlsson, Kornvägen 55 i Arlöv. 2:a pris
får Ejvor Andersson, Harakärrsvägen 95 i Åkarp och
3:e pris Yrsa Gahnström, Dalbyvägen 21 i Arlöv. De
får båda presentkort på Coop Forum till ett värde
av vardera 100 kr. Grattis!

Täck över degen med en handduk och låt den jäsa cirka
en halv timme.

Vinnarna i Barnkrysset nr 1/03

Ta upp den på bakbordet och knåda den tillsammans med
lite grahamsmjöl. Forma en limpa och lägg i en avlång,
smord form (rymd ca 1,5 liter) och låt jäsa övertäckt till
dubbel storlek 30–60 minuter.

1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr,
går till Robin Blomqvist, Virvelvägen 147 i Arlöv. 2:a
pris får Alicia Hultén, Harakärrsvägen 34 i Åkarp
och 3:e pris får Ingrid Cerutti, Rapsvägen 135 i
Arlöv. De får båda presentkort på Coop Forum på
vardera 50 kr. Grattis!

Grädda brödet i nedre delen av ugnen i 175 grader cirka
en timme.
Låt brödet kallna övertäckt av en handduk. Förvara i kyl
eller frys.
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Den rätta lösningen: Imse vimse spindel

Vinnarna har meddelats per post
och avhämtat sina priser.

Bostadskrysset
TRÄNA

SKYMFNING

OLAT

DE BOR
PÅ
SRI LANKA

TILLSAMMANS
”RÄKNEMED RO SNABBAST NISSARNA”
SNUSADE

VRED

DÄR
RINNER
SPREE

DANSFAMILJ

MÅTT

DANS

IDROTTSGREN

BUSKE

BEFORDRA

SISU

IRLAND
TIDIGARE

FOTBOLLSBRASSE

SVENSK
KONSTNÄR

LIK
MADONNA

ENAS

DEN
LÄGGS
I MUN

NÄRIGA

SKEDE

TILL
SALU

GLOBEN

BRÅK

SEGRADE
VID MARNE
OAS

ÄR
DJUNGEL

FÖRPACKNINGARNA

FOND

HADE
FÅFÄNGT
JOBB

GÅS

STRÅLAT
SVART

KONCENTRATET

SAMTIDEN

TRÄD

ELEMENTARPARTIKEL
RUSAT

OLYCKSGUDOM

AS

PERIOD

OTÄCK
GRUPP

FISKNÄT

BERG
OTÄCK
GRUPP

KÖLDMEDIUM
DOKTORSGRAD

FAR
SÄR

ORM

HÖRS
FRÅN
PAFF

KÄRVAR

LÄROSATS

PLUGG

GAMMALT
FOLK I
ITALIEN
NEON
KNALLESPRÅK

KLÖVDJUR

FORDON
AS
ÖL

RIT

FLICKNAMN

STÅR
FÖR
SYDAFRIKA

BUSSAR

I KOKSALT

RESANDE

LÄGE

SPIS

SORT

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 29 juli 2003. 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
ELAKT
LYCKLIG

MATPLATS
MISSUNNAD

BITTER

TJATA

INDISKT
PLAGG

BEDRA

STÄNK

Bostadskrysset
Skicka endast in den rätta lösningen i slingan
Rätt svar:________________________________
________________________________________

SPINN

Namn: __________________________________
KARNEVALSSTAD

ITU

VARA
OÄRLIG
I SPEL
LEDER
KOFI ANAN

SNO

ÄR DET
SOM
ÅTERSTÅR

HÄSTFLICKA
TALADE

FÅGELBO

HÖGST
I KORTLEK

PAUS
HELG MED
STÅNG

Adress:__________________________________

TRÄNA

Barnkrysset

KAMRATPOSTEN

Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

KÄRLEKSFULL

Rätt svar:________________________________
________________________________________
Namn: __________________________________
Adress:__________________________________
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1983 ”datoriserades” Burlövs Bostäder. Alla hyrorna stansades in i maskinen och kom ut som en remsa med små hål.
Remsorna lämnades till Kommundata, sattes i en stordator
som sedan omvandlade dem till hyresavier.
Gulli, Annette och Kenth har varit arbetskamrater i
många år och har naturligtvis många både roliga och dråpliga minnen att berätta.
Var det roligare förr?, frågar vi Gulli.
– Både och. Vi var ju yngre och har väl blivit mer seriösa
med åren.
Nu önskar vi Gulli lycka till i sin nya roll och tackar för
alla åren hon varit Burlövs Bostäder trogen. ■

Dagens rätt 39 kronor!
Gulli, Kenth och Annette har arbetat tillsammans i många år hos
Burlövs Bostäder och har många roliga minnen från ”förr i tiden” att
tala om.

Nu lämnar Gulli Burlövs Bostäder!
Livet blir sig inte riktigt likt vare sig på kontoret på
Dalbyvägen eller för Gulli. Den siste februari gick Gulli
i pension efter trettio år på Burlövs Bostäder. Med lite
övertalningsförmåga lyckades vi få Gulli att medverka i
Bobladet för att göra en återblick på hennes arbetsliv
hos Burlövs Bostäder.
Året var 1973. Gulli hade fått arbete som telefonist. Det var
trångt, fem man skulle samsas om lokalerna och Gulli skötte
sina arbetsuppgifter från köket. Stiftelsen Burlövsbostäder,
numera Burlövs Bostäder AB, hade sitt kontor i en lägenhet
på Svenshög.
VDn hette Stig Herrström och kom från Kommunalkontoret. Det var han personligen som undertecknade
hyreskontrakten och det var även han som gjorde boksluten.
Han stod vid en bänk och plitade ner siffrorna i en stor dagbok.
– Bänken står faktiskt kvar på samma plats på huvudkontoret, säger Gulli.
Kommunen fördelade lägenheterna och det var politikerna som bedömde och godkände hyresgästerna. Varje måndag
hade de möte och hade man tur så kanske man fick sin
drömlägenhet. Inte förrän 1980 avvecklades systemet med
att kommunen fördelade lägenheterna och Burlövs Bostäder
fick ansvaret över det. Gulli berättar hur hon satt i ett litet
rum med gröna väggar och en lucka där hon tog emot
bostadssökande och hyresgäster.
– Man var konstant rödögd av tvärdraget, säger hon.
1975 flyttade kontoret ner till de nuvarande lokalerna på
Dalbyvägen.

Kom in på Vårbogården och ät Dagens, uppmanar
Conny Alexandersson.
Vårbogården håller på att ta nya tag. Ny styrelse för
Vårbogårdens Ideella förening har utsetts, med Conny
Alexandersson som ordförande.
Visionerna är stora och planerna på aktiviteter
många. Till hösten planeras det många föreläsningar
och temakvällar.
Kocken Hynrek Blomhav, som för övrigt talar nio
språk, lagar både Dagens och à la carte. Rökarna är
hänvisade till utsidan av huset, införandet av rökfria
lokaler var en självklarhet när den nya styrelsen tog
över.
– Huset finns och alla är välkomna. Lokalerna ska
användas, säger Conny.
Så nu uppmanar vi alla att göra ett besök på Vårbogården. Kom hit, ät lunch, eller ta en kopp kaffe och
ett parti biljard. Eller kom bara in och se vad som är på
gång!
Öppettiderna är måndagar–torsdagar 10–20, fredagar
10–22 och Dagens rätt serveras vardagar mellan 12–14.

Conny Alexandersson (i rutig skjorta) är ny ordförande i Vårbogårdens Ideella förening.

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

