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Stor chans att
vinna förstapris
i balkongtävlingen!

Burlövs Bostäder firade i
dagarna tre
Sid 2 och 3

Här serveras mycket mat
och god mat!
Våra nya hyresgäster i
Åkarp trivs bra

Bidragen från våra hyresgäster till
balkongtävlingen har börjat droppa in. Men ack så få! Nu väntar vi
oss en invasion av bilder på trivsamma täppor eller balkonger.

Sid 4

Ring billigare till husvärdarna
På gång
Husvärdarnas telefonnummer
Företagsnytt
Sid 5

Vinnarna i bostadskrysset
Vinnarna i Barnkrysset
Vinnarna i Kundtidningen
Sid 6

Burlövs
Bostäder och
Arlövs BI bjuder
på Fotboll!

Bostadskrysset
Barnkrysset
Sid 7

Vi gratulerar Erik
Johansson!
Sid 8

Burlövs Bostäder och Arlövs BI har
härmed nöjet att bjuda samtliga
Burlövs Bostäders hyresgäster på
gratis fotbollsmatch samt fika.
Matchen äger rum Söndagen den
18 september kl. 14.00 på
Kronetorpsvallen och spelas mellan
Arlövs BI och Oxie IF.

Fotografera er balkong eller täppa
och skicka in bilderna till Burlövs
Bostäder, Box 103, 232 22 Arlöv.
Det går även bra att skicka digitala
bilder till info@burlovsbostader.se
Har ni inte tillgång till kamera
kommer vi gärna och fotograferar.
Fram till och med fredagen den
30 september har ni som är hyresgäst hos Burlövs Bostäder möjlighet
att delta i tävlingen. Fina priser
utlovas!

Det är vår förhoppning att ni skall
tycka detta är trevligt och förlägger
söndagsutflykten till Kronetorpsvallen.
Nedanstående talonger gäller som
entrébiljett samt fika biljett.
Hjärtligt välkomna!
Burlövs Bostäder AB • Arlövs BI

Entrébiljett

Fikabiljett

Arlövs BI–Oxie IF

Kaffe/Läsk och kaka

En biljett/hushåll
Gäller söndagen 18 september 2005

En biljett/hushåll
Gäller söndagen 18 september 2005

Burlövs Bostäder firade i dagarna tre
Festen i Svenshögsparken, med anledning av att Burlövs Bostäder fyller 50 år i år, blev en succé för såväl hyresgäster
och andra besökande. Ett fullspäckat program med artister, dans, karusell och hoppborgar, uppvisning, tävlingar,
knallar, fyrverkeri etc. avnjöts i ett underbart sommarväder, vilket gav mersmak för såväl gäster som Burlövs Bostäder.
Doris & Knäckebröderna, Tant Brun och Tant Grön, Pedalens Pågar bland alla andra, såg till så att popcornstuggande
och knakefrossande gäster trivdes ikapp i solen.

Husvärdarna och närradiopratarna Sven-Inge och Jonas var konferencierer
under jubileumsdagarna. Här ber de VD Birgitta Sandell dra en vinstlott i
Burlövs Bostäders jubileumslotteri.

Burlövs Saxband spelade Count Basie-låtar, 50-tals dansmusik och många
andra gamla godingar.

Inga-Lill Kronholm blev en av många lyckliga vinnare i
jubileumslotteriet.

Barnen i Burlövs Bostäder bjöds på gratis karusell och hopptorn.

En stor publik samlades när Doris & Knäckebröderna uppträdde under jubileumsdagarna.

Landhockeymatchen mellan Burlövs Stars och Sege från Malmö
invigdes av Burlövs Bostäders ordförande Kent Wollmér.

Lions sålde ”knake” och överskottet gick till utbildning av en narkotikahund till tullen.

Lite popcorn smakar alltid bra.
Tant Brun & Tant Grön sjöng och spexade.

Anders Mårtensson och springerspanieln Robby arbetar till vardags med att
ta fast knarksmugglare.

Här serveras
mycket mat och
god mat!
Man kan kanske säga att det är
Postens förtjänst att Matix Kök
kunde starta sin restaurang på
Dalbyvägen i Arlöv. Posten, som
har sina lokaler i Burlövs Bostäders fastighet, ville minska sin
lokalyta och Svetlana, som drivit
Gatuköket vid Q8-macken mellan
1977 och 1986, tyckte att det var
ett gyllene tillfälle att starta
restaurang och tackade ja.
Svetlana inredde lokalen i ljusa
fräscha färger och den 2 augusti slog
man upp dörrarna.
Matix Livs, som ligger på andra
sidan om Postens lokaler, ägs av
Svetlanas man så skulle råvarorna
tryta finns alltid möjligheten att
komplettera i makens butik.
Till sin hjälp att sköta restaurangen har Svetlana anställt Yvonne, som
lagar fantastiskt god mat och Dejan,
som ser till att matgästerna får rejäla
portioner.
– Vi använder inga halvfabrikat

Hyresgästerna
nöjda med
servicen
Det var ett år sedan som Burlövs
Bostäder köpte de arton radhuslägenheterna för pensionärer på
Harakärrsvägen i Åkarp av Burlövs kommun.
Lite nyfikna på hur hyresgästerna
trivs efter övertagandet träffar vi Ella

Den 2 augusti öppnade Matix Kök på Dalbyvägen i Arlöv. Svetlanda, Yvonne och Dejan ser till
att matgästerna får god mat och rikliga portioner.

utan maten lagas på ”riktiga” råvaror, säger Svetlana.
Restaurangen öppnar klockan 9
på morgonen då det serveras frukost. Till lunchen kan man välja
mellan tre olika rätter och om ingen
av dessa faller i smaken finns även à
la carte.
30 matgäster får plats i lokalen
men vill man inte äta sin mat i

restaurangen går det även bra att ta
den med sig hem.
Ryktet om god mat och mycket
mat har redan spridit sig och matgästerna blir fler och fler för varje
dag som går.
– Vi är nöjda, säger Svetlana.
Och vi på Burlövs Bostäder önskar Svetlana och hennes medarbetare Yvonne och Dejan lycka till!

och Åke Isaksson och Inga Jansson
över en kopp kaffe.
Inga är med sina sjuttio år yngst i
gänget och bor i en av de fyra handikappanpassade lägenheterna som
finns i området.
– Jag har bott i Burlövs Bostäder i
25 år tidigare så jag var inte orolig,
jag visste hur ”gången skulle bli”. Jag
är så glad att de sköter rabatterna åt
mig och Kai Jansson som sköter
trädgårdsarbetet är väldigt duktig,
säger Inga.

Ella och Åke Isaksson, som bott i
sin lägenhet i fyra år, bodde tidigare
i villa på Svanetorpsområdet i Åkarp.
Deras lilla täppa med uteplats utanför huset vittnar om att intresset för
trädgård håller i sig. Här har de
planterat vackra blommor och buskar och på baksidan av huset har de
en terrass där Ella vårdar sina vackra
krukväxter.
Några stora förändringar har
ännu inte märkts men hyresgästerna
ska under den närmaste tiden få nya
elradiatorer i badrummen. Planer på
att helrenovera badrummen finns
också men detta kommer att ske i
”lagom takt” och i samråd med
hyresgästen.
– När vi fick reda på att Burlövs
Bostäder köpt lägenheterna tänkte vi
att det blir väl inte sämre med det
utan tvärtom, det blir lättare att få
service, säger Ella.
Boendeformen med radhus passar
Inga väldigt bra.
– Jag kör med min elmoppe och
är glad att jag kan komma ut och in,
det är toppen, säger Inga.

Inga Jansson och Ella och Åke Isaksson trivs bra i det vackra och lummiga området på
Harakärrsvägen i Åkarp.
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Ring billigare till
husvärdarna!
Nu behöver ni inte betala dyr taxa för mobilsamtal
om ni behöver nå er husvärd.
Det gamla numret som går till telefonsvarare
fungerar som vanligt men vill ni nå husvärdarna på
mobiltelefon under ordinarie arbetstid slår ni ett
lokalt telefonnummer. De nya telefonnumren finns
under respektive husvärd i rutan med Husvärdsområden och kostar inte mer än ett vanligt lokalsamtal.
Observera att ni måste slå riktnumret 040 för
att det ska fungera!

På gång
• Landhockeybanan på Svenshög har fått ny sarg.
Förhoppningsvis kan banan förvandlas till
ishockeyrink under vintern.
• Domherren får två nya miljöhus.
• Domherren får också åtta nya garage.
• De tolv stycken redan befintliga garagen på
Domherren, som tidigare hade utfart mot Norra
Promenaden, vänds så att utfarten blir mot parkeringsplatsen.
• Entréerna på Elisetorpsvägen byggs ut med ett
par meter och taket kommer att höjas och glasas
för att släppa in mer ljus. Entréerna får även nya
entrédörrar, golv- och väggbeklädnader i form
av kakel eller klinkers samt nya armaturer både
ut- och invändigt. Arbetet påbörjas i oktober
månad. Hyresgästerna kommer att få mer information i brevlådan.

Företagsnytt
Kai Jansson, vikarierande husvärd i Husvärdsområde 6, är
egentligen ingen nykomling
hos Burlövs Bostäder. Tre
somrar i rad har han vikarierat
som husvärd.
Under tjugo års tid arbetade
han som säljare och har sedan
studerat på Lunds universitet
till studie- och yrkesvägledare.
I somras tog han sin examen och vikarierar nu för
Lars Jörjegård, husvärd i Husvärdsområde 6.
– Jag trivs så bra med hyresgästerna här på Harakärr. Här bor människor i alla åldrar och jag tycker
om den sociala kontakten man får när man arbetar
bland människor. Att arbeta som husvärd är både
roligt och omväxlande. På morgnarna brukar jag
planera vad jag ska göra under min arbetsdag men
planerna brukar spricka. Jag vet aldrig från dag till
dag vilka arbetsuppgifterna blir men det är det som
gör jobbet så intressant.

Husvärdsområden:
Husvärdsområde 1
Kornvägen 49 A
Husvärd: Jan Berntsson
Tel.svarare 040-53 97 45,
dygnet runt
Mobiltel 040-43 52 79,
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 040-43 52 81,
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 040-43 52 85,
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 040-43 52 89,
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 040-43 52 91,
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 040-43 52 92,
vardagar klockan 07.00–16.00
lars.jorjegard@burlovsbostader.se
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Potatis- och purjolöksoppa
4 portioner
5 st potatisar
1/2 purjolök
2 st vitlöksklyftor
1 msk timjan
8 dl grönsaksbuljong
2,5 dl mellangrädde
Vitt rostat bröd till krutonger
Skär potatisen i 2 cm kuber, strimla purjolöken.
Fräs vitlöksklyftorna, blanda i potatisen och krydda med
timjan. Tillsätt purjolöken och slå på buljongen. Låt koka
tills grönsakerna är mjuka.
Mixa soppan slät eller till önskad konsistens. Slå i mellangrädden och koka upp, smaka av med salt och peppar.
Servera med nyrostade krutonger.

Risbollar
100 g smör eller margarin
2 dl florsocker
1 msk vaniljsocker
1 ägg
1 dl havregryn
4 dl Vårgårda Ris

Det var norrlän
ningen som gi
ck till sjukstugan och ville pr
ata med doktor
n.
”Jo, det är så at
t min fru och
ja
g
har pratat
och kommit öv
erens om att ja
g ska kastreras”
sa han till dokt
,
orn.
”Men inte ska
du väl kastrera
s”, utropade
doktorn.
”Jo, så är det”
, sa norrlännin
gen.
Doktorn försök
te övertala man
nen men utan
resultat. Han
kördes in i op
er
at
ionssalen och
efter flera tim
mar kunde han
gå
hem.
Han hade lång
väg att gå och
n
är han var näs
tan hemma m
ötte han grann
en
.
”Var ska du gå
hän?”, frågade
han sin grann
”Jag ska gå till
e.
sjukstugan”.
”Vad ska du gö
ra där?”
”Jag ska vaccin
eras”, svarade
grannen.
”Ja, visst f-n, de
t var så det het
te”, sa norrlän
ningen.
-

Vinnarna i Bostadskrysset nr 2/05

Sikta florsockret och vaniljsockret genom en sil.
Rör smör, florsocker, vaniljsocker och ägg.
Blanda ner havregryn och Vårgårda ris.
Forma runda bollar och rulla dem i Vårgårda Ris.
Förvara bollarna kallt.

❧

Den rätta lösningen:
DET BÖRJADE MED FEM HEM
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr,
går till Ulla-Britt Wulff, Rapsvägen 85 i Arlöv. 2:a
pris får Anita Nilsson, Dalbyvägen 1 i Arlöv och 3:e
pris Allan Thörnqvist, Kornvägen 65 i Arlöv. De får
båda presentkort på Coop Forum till ett värde av
vardera 100 kr. Grattis!

Vinnarna i Barnkrysset nr 2/05
Den rätta lösningen:
VI FYLLER FEMTIO ÅR

Vinnarna i Kundtidningen 2005
De rätta lösningarna i de gula slingorna:
FEMTIO ÅR MED TRYGGT BOENDE
och
HYRESRÄTT MED EGEN TÄPPA
Följande pristagare har vunnit boken ”Anita från
Malmö”
Ulla Åberg, Bäckvägen 134, Arlöv, Bojard Nilsson,
Kornvägen 23 II vån, Arlöv, Peter Thor, Grönvägen
1 C, Arlöv, Yvonne Bengtsson, Ehrensvärdsgatan 22,
Malmö och Lennart Palm, Elisetorpsvägen 19 A,
Arlöv.
Vinnarna har meddelats per post
och avhämtat sina priser.
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1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr,
går till Yara del Canto, Kornvägen 15 i Arlöv.
2:a pris får Pontus Adler, Betlehemsgatan 11 i Arlöv
och 3:e pris får Hampus Olsson, Dalbyvägen 19 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 närradioprogram så har du chansen att
vinna en T-shirt. Torsdagar
18.00–20.00.

Bostadskrysset
GUNNAR
BÖR
NORDISK
VIKINGA- POLITIKER ”RUELSE” GYCKLARE NORDAHL
HÖVDING LYSSNA PÅ
ADELSMAN

MALMFÄLT

FRAKTSATS

NAPPA

SMÅBITAR

HAL

BLIDVÄDER

GREKÖ

POJKNAMN
UTSUGNING

SKÅNSK
METROPOL

ANDEBESVÄRJARE

BLOMMA

FÅGLARNA

MÅTT
SKOTSK
SJÖ
KVINNA
PÅ BALKAN

ÄR VÄST

SURREALIST

FJÄDERKNIPPE

”RUELSE”

POJKNAMN

UTGRÄVD
STAD

SMET

SÄTTER
BOLLEN
I SPEL

TÄVLING
SLAG

FÅS MOT
SÄKERHET

SOLVARV
SÖKA

USEL
EPOS
HAR IDOL

METEOROLOGISKT
ORD

SYRE
KOMMER
PRINSESSAN MARY
FRÅN

FÖRVARINGSPLATS

GÖR
VISSA
ILLA

FRÄTA
1000

TRÄD
SREMSKA

DONERA

DRÖMDE
KÖRBERG
OM

BÖNAR
PUB

KRYDDA

FÄ

HÄNT

TÄNK PÅ
V75

PADDELN

FÖREN

SES MED
VICI

BYGGA

HELLSTRÖM
OCH
RAVELLI
BRUTAL

GLORIAN

MÅNE

TOR

BERTS
PARTI

VAJA
SKAKAR

SÅRMÄRKE

RÄDSLORNA

PRONOMEN

FÅGEL
OCH
SLAG

MEDDELA

KANTEN

MÅSTE
SMÄLTVATTEN
KUNNA FÅ

DEL AV
NORDEN

MARTINSSON

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 18 oktober 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

Bostadskrysset

KULORNA

KAN
TRÄDGÅRD
BOLLVARA
KONSTNÄR

HAR VISSA
TELEFONER

RÖKA

KANADE

BLIR
BANANER

Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

AVFYRADE

Rätt svar:________________________________

FÅR VI
FRÅN
FÅRET

________________________________________
Namn: __________________________________

STÅR
VÄNTANDE
I
TON

GÖRS
FILT AV
MISÄR

Adress:__________________________________

GETT
VARNINGSSIGNAL
GREVAR
OCH
BARONER

SNOR

NORDISKT
FLYGBOLAG

PAPEGOJA
FÖR
ERICSSON

FATTIGA

RASTPLATS
I ÖKEN

ÖMT

Barnkrysset
Skicka endast in den rätta lösningen i slingan
Rätt svar:________________________________
________________________________________
Namn: __________________________________
Adress:__________________________________

OLIK

DEN
FÖRSTE
MANNEN

TEORI

Ålder: ___________
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Vi gratulerar!
Den 5 oktober lyfter vi på hatten
och hurrar för Erik Johansson,
som fyller nittio år den dagen.
Erik var bland de första som flyttade
in i Burlövs Bostäders gula tegelhus
på Kyrkogatan i Arlöv och fortfarande efter 43 år bor han kvar och trivs
alldeles utmärkt.
– Jag har stannat för att jag trivs,
säger Erik.
Erik är äldst av fem syskon och
växte upp i närheten av Hörby där
föräldrarna hade lantbruk. Fadern
var även kreaturshandlare och slaktare och till sin hjälp hade han Erik.
Under andra världskriget var Erik
stationerad i Övertorneå.
– Det var 1941 när tyskarna invaderade Danmark och Norge och vi
fick i uppdrag att hjälpa norrmännen, säger Erik.
Till hjälp blev han också när systersonen fick en bit kött, som fastnade i halsen.
– Jag slog honom i ryggen så
biten kom upp. Jag var även till hjälp
när min far hade skurit upp handleden. Jag stoppade blödningen med
en livrem. På den tiden hade man
inte en tanke på att ringa ambulans,
säger Erik.
En annan händelse som fastnat i
minnet på honom är Hurvamorden
1951 och 1952.
– Jag kom körandes i en gammal
Ford 29:a tillsammans med min mor.
Vi kom förbi Hurva där en tidningspojke skrek ”Mord i Hurva”.
Polismannen Tore Hedin slog
ihjäl kvarnägaren Allan Nilsson med
en yxa och stal hans pengar. För att
dölja sitt dåd satte Hedin fyr på
kvarnägarens hus och flydde från
huset för att sedan återkomma och
hjälpa till med släckningsarbetet.
Intet ont anande lät poliskåren
Tore Hedin tillsammans med andra

poliser utreda mordet på kvarnägaren, vilket försvårade utredningsarbetet. Hedin mördade sedan av
svartsjuka sin fästmö som arbetade
på ålderdomshem och satte därefter
fyr på huset. Förutom fästmön dog
föreståndarinnan och fem åldringar i
lågorna. För att, som Tore Hedin
själv uttryckte det, låta föräldrarna
slippa lida, tog han även deras liv.
Därefter dränkte han sig i Bosarpssjön.
Mordet väckte stor uppmärksamhet och än i dag räknas Tore Hedin
som en av Sveriges genom tidernas
värste mördare.
Erik själv har levt ett mer stillsamt
liv. På femtiotalet beslöt han sig för
att söka arbete på Sockerbolaget i
Arlöv och sedan dess har han varit
Arlöv trogen.
– Här är fridfullt och frisk luft,
säger han.

Numera lever Erik ett lugnt pensionärsliv och är stolt över att kunna
klara sig själv.
– Jag tycker om att laga mat för
då får man det man vill ha, säger
han.
På kvällarna tittar han på TV och
det som roar honom mest är idrott
och nyheter.
En gång i veckan kör han i sin bil
till Coop Forum för att göra matinköp.
– Men min bror har snyggare bil
än vad jag har, säger han.
Erik menar att han inte brukar ha
så stora gillen, men visst blir det
kalas när han nu fyller nittio den 5
oktober. Syskonen finns alla i livet,
en bror och tre systrar, och tillsammans med deras familjer blir det
säkert ett stort och glatt gille.
Vi önskar Erik lycka till och utropar ETT STORT GRATTIS!

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

