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När firar man
jul i Ryssland?
Vi bad Natalia
Shaporeva från
S:t Petersburg
berätta om hur
man firar jul i
Ryssland och så
här skriver hon:
Den här artikeln
skulle egentligen handla om hur man
firar jul i Ryssland. Men om man ska
beskriva detta måste man först reda ut
vad som är jul i Ryssland och när den
firas. Läs mer på sidorna 4–5.

Svenshögs dagis firade 30-årsjubileum i november. Men vad tittar alla på? Svaret
får du på sista sidan.

Burlövs Bostäders
närradio på 92,0 mHz

Miljöarbetet inom Burlövs
Bostäder
Mer motion i skolan och på
fritiden
Miljötips av Ronnie Sjöberg
Ombyggnader på Svenshög
och Hackspetten Sidan 2.

På torsdagar med jämna veckor sänder
Burlövs Bostäders Intresseförening ett
program som i första hand vänder sig
till hyresgästerna. Men räckvidden är
stor och kanalen har även trogna radiolyssnare i bl.a. Malmö, Staffanstorp och
Löddeköpinge.

Balkongtävlingen avgjord!
Sidan 3.

Ny husvärd på Hararkärr
Sidan 5.

Här kastar ni julgranen
Sista sidan.

▲

Sven-Inge Rydh under sändning

Burlövs Bostäders Ronnie Sjöberg och
Sven-Inge Rydh skiftas om att leda programmet. När Bobladet var på besök var
det Sven-Inge som var programledare.
Exakt klockan 16.00 tändes den röda lampan och det direktsända programmet började med en signaturmelodi. Sen blev det
lite mellansnack av Sven-Inge, intervju
med Bobladets redaktör, blandad musik
och en tävling med ett potpurri bestående
av fyra svenska sånger där man skulle
gissa titeln på visan samt vem som sjöng.
Vinnaren premierades med ett presentkort.
Klockan 18.00 släcktes sändningslampan
och programmet var slut.
Slutligen till alla er som har missat de
tidigare programmen, glöm nu inte slå på
radion nästa gång Burlövs Bostäders
Intresseförening sänder sitt program.

God Jul önskar
Burlövs Bostäder!

Vi kommer med en blomma
Tisdagen den 18 december från ca
klockan 15.00 går vi runt till alla
våra hyresgäster och önskar en
riktigt God jul och samtidigt överräcker en julblomma.
Ni som inte är hemma när vi kommer
kan hämta julgåvan på ert
husvärdskontor dagen
efter. Skulle ni missa
även detta kan ni
ringa husvärden
och bestämma
en tid.

– Ronnie Sjöberg –

Miljöarbetet inom Burlövs Bostäder
Burlövs Bostäder har beslutat att starta ett utvecklingsarbete
inom miljöområdet i samverkan med sex andra företag inom
nätverket Skånehem. De sex företagen är AB Landskronahem,
AB Trelleborgshem, Eslövs Bostads AB, Bostads AB
Klockaren, Simrishamns Bostäder AB och Kävlinge Kommunala Bostads AB. Målet i denna process är att Burlövs
Bostäder ska få igång ett fungerande och strukturerat miljöarbete. I vart och ett av de sju företagen har utsetts en processägare, vars uppgift är att administrera, planera och leda arbetet
under den ständiga processen med arbetet för en bättre miljö.
En viktig förutsättning för att arbetet skall lyckas är personalens engagemang och medverkan.
All personal har därför under hösten påbörjat en grundläggande miljöutbildning. Utbildningen fortsätter under våren och
sommaren 2002. Parallellt med utbildningen arbetar personalen, indelad i 11 mindre grupper, med en inventering av miljöpåverkande faktorer inom områdena ”El och vatten”,
”Värme och ventilation”, ”Lokalvård”, ”Yttre miljö”,
”Transporter”, ”Bygga och reparera”, ”Avfall egen verksamhet”, ”Avfall från hyresgäster”, ” Personalutrymmen”,
”Kontorsmaterial” samt ”Kontorsmaskiner”. Övriga företag
arbetar med samma teman och detta ger vår personal möjlighet
till samarbete och erfarenhetsutbyte med de andra företagens
personal.
Våra samarbetspartner i miljöarbetet är våra hyresgäster
samt leverantörer och entreprenörer.
Till en början kommer vi att engagera våra läsare av
”Bobladet” med en miljöruta med tips och information kring
miljöpåverkande faktorer.

Mer motion i skolan och på fritiden
Man hör fler och fler rapporter om att våra barn får för lite
motion. Gymnastiklektionerna blir färre och mycket TV-tittande och dataspel gör att många barn idag inte bygger upp sin
benstomme, vilket kan få allvarliga konsekvenser senare i
livet.
Därför har Svenshögsskolan i samarbete med Burlövs kommun, Burlövs Bostäder och representanter från idrottsföreningar i Arlöv inlett ett samarbete där barnen i årsklasserna två och
tre får en extra timme schemalagd motionsutövning. Rektor
Bertil Brandt har redan från start varit mycket positiv till processen med motionsaktiviteterna.
Åsa Nilsson på Svenshögsskolan är hälsomentor och
samordnar aktiviteterna. Under hösten har Arlövs BI hjälpt
Åsa med detta där barnen sysselsatts med bland annat fotboll,
innebandy, motorikövningar och promenader.
Snitslad bana
Till våren planerar Burlövs Bostäder att ta ett steg längre och
även få igång barnens föräldrar och andra vuxna. Idén är att
alla hyresgästerna ska få varsin karta över Arlöv och Åkarp
där snitslade promenadvägar är utmärkta. Man kan själv välja
om man vill gå (eller jogga), och själv bestämma längden på
sträckan. De som deltar får ett kort som man själv fyller i om
hur långt man har gått eller joggat under månaden, lämnar in
kortet på Vårbogården och deltar därmed i en tävling.
Folkhälsoprojekt
Områdeschef Ronnie Sjöberg och VD Göte Nilsson håller i
projektet. Göte deltar även i ett folkhälsoprojekt som bedrivs
av Skånehem och där man diskuterar hur man kan förbättra
folkhälsan i bostadsområdena.
Alla är väl överens om att vi människor behöver röra på oss
och förhoppningen är att alla ska tycka det är roligt att motionera och samtidigt få frisk luft. Därför tycker vi att projektet
är viktigt och hoppas att alla våra hyresgäster under våren ska
träffas i den snitslade banan.
Låt oss träffas under parollen att det är ” inne@varaute.nu”

2

Miljöruta
Energispartips
”På med locket”
En kastrull med plan botten och med locket på är det mest energisnåla sättet vid kokning. Då krävs det 190 W för att hålla 1,5
liter vatten kokande.
Om locket inte ligger på blir förbrukningen 275 W. En
ökning med 50%.
Om kastrullen inte är plan i botten ökar energiåtgången ytterligare.
Med ojämn botten men med locket på krävs drygt 530 W
och för kastrull med ojämn botten och inget lock blir förbrukningen 855 W.
Vad lär vi av detta?
Jo: Bra kokkärl och på med locket, så spar vi både energi och
pengar.

Nytt batteri till brandvarnaren
Det är dags att byta ut batterierna i brandvarnaren. Under december
månad delar vi ut miljövänliga batterier till våra hyresgäster. De nya
batterierna har också den fördelen att de varar i 8–10 år.
Det gamla batteriet kan ni kasta i våra batteriholkar som numera
finns i alla miljöhusen.

Ombyggnader
Hackspetten
Hackspetten med gatuadresserna Betlehemsgatan 3–15 i Arlöv ska få
en rejäl ansiktslyftning. Ombyggnaden beräknas vara klar under tredje kvartalet 2002.
Fasaderna tvättas och omfogas. På gårdssidan glasas balkongerna
in och breddas till 2,20 meter och burspråk sättes in utmed
Lommavägen och Hamngatan. Nya fönster i alla lägenheterna.
Badrummen helkaklas och får nytt sanitetsporslin.
Gården skärmas från gatan och får en tilltagen gräsmatta i mitten
samt välplanerade ytor för både sittplatser och lekplats.
Miljöhus för källsortering placeras lättåtkomligt. Cykelförråd
byggs och för att öka tryggheten i området installeras porttelefon och
källarförråden sektioneras.
Svenshög
Etapp 4 är nu klar och etapp 5, Kornvägen 43–57 som innefattar två
hus, är påbörjad och beräknas vara klar den 31 augusti 2002.

Hyresförhandlingarna klara för år 2002
Burlövs Bostäder har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen i södra Skåne om att höja bostadshyrorna med i genomsnitt 2,8 procent fr.o.m. 1 januari 2002. I överenskommelsen ingår
även en ökning av nuvarande månadshyror för garageplatser med 10
kr/månad.
Den genomsnittliga bostadshyran blir efter höjningen 734 kr/kvm,
vilket innebär en ökning med 21 kr/kvm lägenhetsyta per år. En trea
som idag kostar 4 665 kr/månad får en höjning med 130 kr/månad.
Fr.o.m. den 1 januari 2002 blir den nya hyran i exemplet 4 795 kr.

Återbetalning av fastighetsskatt
I träffad överenskommelse ingår återbetalning av reducerad fastighetsskatt avseende år 2001.
Burlövs Bostäder kommer att återbetala fastighetsskattereduktionen till hyresgästerna med 0,8 procent av årshyran under januari
månad 2002. För de hyresgäster som ej bott hos Burlövs Bostäder
under hela 2001 reduceras beloppet med 1/12 för varje månad.

Tack alla ni som
skickat in bidrag till
Balkongtävlingen!
Vi har fått in många fina bidrag och som tack
till alla som medverkat i år delar vi ut presentkort. Vi har två stycken förstapristagare i
balkongtävlingen och det beror på att vi
tyckte att båda bidragen var värdiga vinnare.
Astrid Karlsson vann förstapris även förra
året i vackraste täppan men det hindrar inte
att man kan vinna flera gånger.
Grattis alla medverkande!
1:a pris i balkongtävlingen, presentkort på
Coop Forum värde 500 kronor går till:
Elisabeth Engström och Tobias Lindblom,
Kornvägen 27, Arlöv
Gunvor Liljeroth, Hällegatan 4, Arlöv.
1:a pris i vackraste täppa, presentkort på
Coop Forum värde 500 kronor går till:
Astrid Karlsson, Torngatan 10, Arlöv.
2:a pris, presentkort på Coop Forum värde
250 kronor går till:
Kerstin Ahldén, Harrakärrsvägen 46, Åkarp
Signe Alm, Torngatan 6, Arlöv
Lilian Andersson, Rapsvägen 137, Arlöv
Jenny Backer, Harakärrsvägen 44, Åkarp
Doris Clasén, Harakärrsvägen 61, Åkarp
Doris Hellberg, Rapsvägen 73, Arlöv
Carylin och Nils Kastberg, Elisetorpsvägen
7 A, Arlöv
Lauritz Nilsson, Rapsvägen 125, Arlöv
Paul Nilsson, Virvelvägen 301, Arlöv
Tove Nilsson, Torngatan 10, Arlöv
Micky Zetterlund, Elisetorpsvägen 9 A,
Arlöv.
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Bilder på förstapristagarnas bidrag:
1. Elisabeth Engström o Tobias Lindblom
2. Astrid Karlsson
3. Gunvor Liljeroth
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Bo Lövs
hörna
Varför ska jag hålla på att sortera
mina sopor när sophämtarna ändå
kastar alla sorters avfall i samma
sopbil?
Bo Löv: Det kan se ut som om de blandar
vilt bland soporna, men så är inte fallet. I bilen finns
olika sektioner så att varje sorts avfall hamnar i rätt
sektion.
Hur är det med elproppar, är det hyresgästen som
själv får köpa dessa?
Bo Löv: Ja, elproppar precis som glödlampor får hyresgästen själv införskaffa. Tänk på att ni köper 16 ampere
med grå bottenplatta till kyl, frys och
spis medan övrig belysning kräver
10 ampere med röd bottenplatta.
Nu önskar jag er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Min nya E-postadress är:
bo.lov@burlovsbostader.se
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När firar man jul
i Ryssland?
Nej, det är inte tryckfel. Den här artikeln skulle egentligen handla om hur man firar jul i Ryssland. Men om
man ska beskriva detta måste man först reda ut vad som
är jul i Ryssland och när den firas.
Vi har ett antal olika datum att välja på. 25:e december, 7:e
januari, 13:e januari samt 31:e december. Låt oss försöka
reda ut detta sammelsurium:
Ryssland är ett land som under hela historien genomgått
en rad reformer. Detta gäller inte minst högtider och deras
firande.
Om man räknar julen som en religiös högtid så finns det
två datum att välja på: 25:e december och 7:e januari. Dessa
datum är de datum då Jesu födelse firas. Datumen är dock
hämtade från vintersolståndet och när detta beräknades
inträffa. I väst firade man därför alltid den 25:e december
och i öst den 7:e januari. Det senare datumet var helt enkelt
en äldre beräkning av vintersolståndet som fick utgöra Jesu
födelse. När Bolsjevikerna, med Lenin i spetsen, i början av
förra århundradet tog över makten, tog man avstånd från
kyrkan och införde samtidigt våra västerländska datum.
Julen skulle vara den 25:e december och nyårsafton den
31:e. Eftersom kyrkan förkastades så rev man många kyrkor
och katedraler och då slutade man också fira jul den 25:e.
Ryssarna fick finna sig i att inte längre fira Jesu födelse,
men julklapparna kunde man inte vara utan. Man började då
att istället fira nyår som den stora högtid då man delar ut
julklappar. Tomten fick också byta datum och komma till
nyår istället. Efter kommunismens fall började folk igen
öppet fira sina religiösa högtider och 7:e januari, den gamla
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julen, återinfördes. Dock endast som kyrklig högtid. Numera
går massor av folk till kyrkan den dagen och sedan äter man
oftast något gott och ser det som en anledning till att fira
och dricka vodka. Sju dagar senare, natten mellan 13:e och
14:e januari firas något som ryssarna kallar ”gamla nya
året”. Denna högtid har förlorat sin status både i hemmen
och i kyrkan och numera används även denna högtid endast
som en ursäkt för att festa och dricka vodka.
Då återstår bara 31:e december som den dag som mest
liknar svenskt traditionellt julfirande. Denna högtid kallar
man i Ryssland för ”novyj god” eller nyår men den firas
ungefär som en blandning av västerländsk julafton och nyår.

Puh! Låt oss börja…
Nyårsaftons morgon vaknar man ofta lite tidigare än vanligt.
Oftast stiger man upp med förväntningar och känner på sig
att något alldeles speciellt ligger i luften (Ryssar är väldigt
romantiska). Till frukost äter man inget speciellt utan en helt
vanlig rysk frukost, vad nu det innebär. Man äter helt enkelt
vad man tycker om att äta på morgonen. Hela dagen förbereder man sig för kvällens festligheter. Man städar, lagar mat,
far ut och handlar det som man glömt köpa tidigare samt
klär granen som man köpt i förväg. Runt åttatiden kommer
gästerna. Man äter då något lätt och samtalar och har trevligt. Det finns ingen speciell nyårsmat utan ryssarna äter och
dricker helt enkelt det man tycker om bäst. Detta innebär i
regel att vodkan står på bordet redan innan gästerna kommer.
Om det finns små barn i familjen så förväntas tomten,
eller Fader Frost som han kallas i Ryssland, komma redan
innan midnatt. Om barnen är lite äldre kan han mycket väl
komma långt in på nattimmarna. Till skillnad från i Sverige,
där familjefadern går ut och ska köpa tidningen och barnen
vet att ”farsan” strax kommer tillbaks med lösskägg och presenter, så gör ryssarna ett mycket mer seriöst försök att få
barnen att tro på tomten. Långt innan nyår skickar barnen
sina brev till tomten som bor norrut. Där skriver man hur
mycket man tycker om honom och passar på att i förbifarten
berätta vad man önskar sig. På nyårsaftons kväll tänder
barnen tomtebloss och ställer sig i fönstret och vinkar för att
han ska hitta lättare. Fader Frost, en professionell skådespelare som åker runt hela kvällen, har inga renar att ta sig
fram med och det är inte ovanligt att barnen ser en livs
levande tomte stega ut ur en taxi. Då blir det liv på barnen.
När det ringer på dörren så vet alla barnen att det är Fader
Frost som kommer och de rusar omedelbart och öppnar.
Ingen vanlig människa skulle nämligen få för sig att komma
så sent på kvällen. Fader Frost är iklädd en lång röd kappa
och har en röd mössa utan tofs. Han har långt vitt skägg
men inga glasögon. Med sig har han en stor säck med paketer samt ofta en s.k. ”Snegurotjka” eller snötärna. Denna är
iklädd en vit pälskappa med muff för händerna och på huvudet har hon ofta en vit pälsmössa. Medan Fader Frost delar
ut julklappar berättar barnen sagor för honom. Dessa har
man förberett innan och ibland hittar barnen själva på sagor
som man berättar för honom. Fader Frost tackar sedan för
sig och hoppar snabbt in i en ny taxi, buss, spårvagn eller
tunnelbana för att åka till nästa hem. Om man promenerar

eller åker tunnelbana vid denna tid kan man mycket väl få
syn på många tomtar samtidigt som är på väg till olika ställen.
När klockan sedan slår tolv (om nu tomten kommer innan
midnatt det vill säga) så förekommer den mest spektakulära
ritual man kan tänka sig. Under tiden klockan dönar sina
tolv slag måste man: 1. Öppna en flaska champagne 2. Hälla
upp i alla glasen 3. Önska sig något samt 4. Dricka upp allt
man har i glaset – allt innan klockan hunnit slå färdigt sina
tolv slag. Om man lyckas med detta konststycke samt om
önskan kommer från ett rent hjärta så uppfylles alltid önskningarna. De minsta barnen har vid det laget redan gått och
lagt sig men barn från 7–8 år och uppåt får också vara med
och smaka lite champagne. Efter tolvslaget festar man vidare hela natten med god mat och naturligtvis mycket vodka.
Natalia Shaporeva, översatt av Kristofer Wåhlander

❖
Vi har ny E-postadress
och ny webbadress

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

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

Den gamla adressen kommer att köras parallellt
en tid men kommer så småningom att försvinna.
Den nya E-postadressen är:
info@burlovsbostader.se
och adressen till hemsidan är
www.burlovsbostader.se

Husvärdsområde 3

Ny husvärd på Harakärr och
Blomstervägen

Husvärdsområde 4

Lars Jörjegård
Ålder: 35 år
Familj: Fru och fyra barn
Fritidsintressen: Familjen, fotboll, skogspromenader
Anställd i Burlövs Bostäder fr.o.m. den 12 november
2001.
Lars Jörjegård övertar Jörgen Kristianssons arbetsuppgifter som husvärd. Lars har under de senaste fem åren
arbetat i Drott som fastighetsskötare. Vi hälsar honom
välkommen och önskar honom lycka till i sitt nya arbete.

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

Torngatan 6
Husvärd: Jonas Granberg
Tel.svarare 040-53 97 27,
dygnet runt
Mobiltel 070-601 86 64,
vardagar klockan 07.00–16.00

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

Husvärdsområde 6

Burlövs Bostäder tackar Jörgen Kristiansson för den tid
som varit och önskar honom lycka till när han nu slutat
sin anställning hos oss.

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
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Vita julgubbar

Häll mjöl, salt, kryddor och margarin i bitar i en matberedare. Rör ut jästen i ljummet vatten. Starta maskinen och
häll ner degspadet medan maskinen blandar. Kör 20–30
sekunder tills degen släpper skålens kanter.
Ta ut degen på mjölat bakbord och dela den i 24 bitar.
Rulla till runda bullar. Strö rikligt med kli på bakbordet
och kavla ut varje bulle tunt i kliet. Nagga kakorna med
gaffel. Lägg dem, två åt gången, på osmord plåt.
Grädda i mitten av ugnen på 250 grader 4–5 minuter.
Låt kakorna svalna på galler.

1,25 dl socker
1,5 dl gräddfil
(som kan ökas på om
degen är alltför svår
att arbeta)
1 dl potatismjöl
6 dl vetemjöl
1,5 tsk hjorthornssalt
Arbeta ihop ingredienserna i en matberedare. Låt degen
vila en timme. Kavla ut den lite i taget till en tunn platta
och tag ut olika figurer, stjärnor, hjärtan o.s.v. av degen.
Lägg dem på bakpapper och grädda dem på mittfalsen i
ugnen satt på knappt 150 grader. Prova dig fram.
Omedelbart sen kakorna tagits ut ur ugnen sticker man ett
hål i dem att trä en tråd igenom senare. Lägg dem plant att
kallna. Klart för målning med giftfria spritpennor.

Julknäckebröd

25–30 stycken

3 dl grovt rågmjöl
3 dl rågsikt
1/2 tsk salt
1 tsk stött anis
1 tsk stött fänkål
50 g rumsvarmt margarin
25 g jäst
2 dl vatten
Utbakning:
Vete- eller rågkli

Julskinka med svampstuvning
Skinka
Riven ost
Svampstuvning:
1 burk champinjoner
Ev. 1/2 liten fint hackad gul lök
3 msk vetemjöl
3–4 dl buljong
2 dl matlagningsgrädde
2–3 msk smör eller margarin
Skär skinkan i ganska tunna skivor och lägg dem i en eldfast smord form. Stek champinjonerna och löken. Dofta
över cirka 3 msk vetemjöl, rör om väl och späd lite i taget
med 3–4 dl buljong och grädde blandat. Smaka av med salt
och vitpeppar. Koka stuvningen sakta ca 5 minuter.
Häll stuvningen över skinkan och strö över riven ost.
Gratineras i ugn i 200 grader cirka 10–15 minuter.
Serveras med pressad potatis.

Cirkus
en kulen hösthelg
Andra helgen i oktober kom cirkus Madigan till Arlöv.
Burlövs Bostäder köpte in biljetter som sedan hyresgästerna
fick köpa till ett pris av 35 kronor/biljett. Inte mindre än 270
personer nappade på det förmånliga erbjudandet. Clowner,
arabhästar, afrikanska elefanter och trapetskonstnärer visade
upp sina konster och alla som var
där konstaterade att det
var en mycket trevlig
tillställning.

Vinnarna i
Bostadskrysset nr 3/01
Den rätta lösningen:
Trivsel hos Burlövsbostäder
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr, går
till Sonia Blomqvist, Kornvägen 25. 2:a pris får Jack
Ciesluk, Betlehemsgatan 13 och 3:e pris Kerstin
Larsson, Hällegatan 4B. De får båda presentkort på
Coop Forum till ett värde av vardera 100 kr. Grattis!

Vinnarna i
Barnkrysset nr 3/01
Den rätta lösningen: Hyggliga polare
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr, går
till Paulina Andersson, Virvelvägen 303. 2:a pris får
Robin Blomqvist, Virvelvägen 147 och 3:e pris får
Izabelle Hulthén, Harakärrsvägen 34 i Åkarp. De får
båda presentkort på Coop Forum på vardera 50 kr.
Grattis!
Vinnarna har meddelats per post och avhämtat sina
priser.
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Bostadskrysset
MYNTSAMLARE

GRAFFITTI

FÖRTRYCKTA

KORNSNÖ

GOLDA

PUB

HON
HJÄLPER
DENTIST

FÖRTJÄNST

GLIDA

HAR
GEVÄR

KORSORD

SYDSTATARE OSTKRYP

PARTI

SÅDAN
AKADEMI
FINNS

I NORDISK
MYTOLOGI

IRRITERANDE
I KÖK

KAN DU
SLOTT
SÄKERT
DET HÄR
VÄRMLANDSORT DROG

GÖR
RENT
FÅR MAN
I GÖTA
KANAL

VANLIG
KORT
NUMMER

HÄNDER

TIDNING
GITARRSTRÄNGSPLATTAN

ENSAM

HÄRSKARE

SÄTTAS
I BRAND
FACKORD

TANKSPRIDD
KUNGANAMN

FÅR MAN
I EKA

LÄRARFACK

LIDELSE

GRENOBLE
-68

BUCKLA

ULL

LETT
BIBELDEL

BYRÅ

HUNDRAS

BLADINS

FLOD

NEDERBÖRD

AURA

BLOMMORNA
BLIR
NAKEN
BRUD

BRUKAR
BICEPSTRÄNANDE

OTIUM
LÄROSATS

HASSE
I TV3

MARINA
NORRLANDSORT
MÖRKER

MÅTT

SYRE
HOCKEYLAG

SÄGS
KUNNA
VARA
RÖTT

STYRMEDEL
DRYCK
JAG

BORTA

KINESMÅTT

DUMBURK
REGEL

KRISBRANSCH

VAK
FILMGREGORY

BYTE

PACKE

PAR

HÅRD PÅ
DATOR
DEN
YNGRE

ÖKEN

FÖRMÅR

HEMSK

NARAR

BÖRDA

TÄNDS
SNART

TENN

PÅ VISSA
TAK

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 29 januari 2002. 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
ROPAR
PÅ SITT
LAG

FANN

STORA

KAN
MISSE

GREVAR
OCH
BARONER

FOR

HAR
TEATER

PUCKLA
PÅ

Bostadskrysset
Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

PIGAN
HOS
EMIL

Rätt svar: ________________________________
________________________________________

CENTRIFUGERAS

BIT

RÖDA
MÄN

Namn: __________________________________
Adress:__________________________________

RÄCKA

HÄSTSPORT

FRÅN
LOMHÖRD

SÖT

TILL HÅR

VÄSKA

Barnkrysset
Rätt svar: ________________________________

KATTDJUR

VRED

SKÄNKA

ILSKNA

Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

FINNS

KLEMA
BORT

ULV

________________________________________
Namn: __________________________________

RÄDDA

Adress:__________________________________
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Svenshögs dagis
jubilerar!
Den 1 november 1971 öppnade
dagiset på Svenshög sin verksamhet.
30-årsjubileet skulle firas och redan
i våras började festkommittén förberedelserna. En vecka skulle festligheterna pågå och för att kunna
finansiera detta behövdes sponsorer.
Coop Forum, Rektorsområdet i
Svenshög och Burlövs Bostäder
hjälpte till att finansiera kalaset, vilket uppskattades enormt.
Festligheterna startade måndagen den
29 oktober med besök av Brandkåren
där barnen bl.a. fick prova på att sitta i
en riktig brandbil.
Dagen efter kom Clownen Viveka
och roade både barnen och de vuxna.
På onsdagen var det halloweenfest och
för att se riktigt farliga ut fick barnen
hjälp av dagispersonalen att måla sig
till hemska monster. På halloweenfesten bjöds det bland annat på läskigt
godis. Många av barnen hade redan
när de kom på morgonen klätt ut sig

och det var väl endast på rösten som
de var igenkännliga.
På torsdagen hade man hyrt in hästar som barnen skulle få rida på men
hästarna blev tyvärr sjuka så det var
dagispersonalen som fick agera hästar
istället till barnens stora förtjusning.
Efteråt var det korvgrillning.
Jubileumsveckan avslutades på fredagen med en rejäl fest. Barn från

Här kastar ni julgranen
Granen står så grön och grann i stugan sjunger vi till julen. Men när
den inte är så grön och grann längre är det dags att ta farväl av den.
Då ber vi er att kasta den på följande platser:
Boende på:
Elisetorpsvägen 7, 9 och 11
Jakob Persvägen 10–18 och 15–23
Kyrkogatan 1–13, Torngatan 2–14,
Dalbyvägen 20–22
Dalbyvägen 11–41
Nygatan 7, 13 och 6
Dalbyvägen 1, Lundavägen 29
Virvelvägen 101–377
Strandgatan 5
Hällegatan 2–4
Betlehemsgatan 3–17
Pilevallen 1–20
Kornvägen 13–67
Rapsvägen 73–137
Harakärrsvägen 10–97

dagiset Grönebo kom och gratulerade.
Här bjöds på massor av bullar, kakor,
läsk och godis.
För att nu återgå till förstasidesbilden: Vad var det alla tittade på. Jo, ett
sprakande fyrverkeri med raketer av
varierande slag!
Innan dagen var slut fick alla barnen ballonger och present från fiskedammen. På kvällen kunde personalen
koppla av med en egen jubileumsfest
och vi gissar att både barnen och deras
föräldrar tycker att personalen gjort ett
jättejobb och var väl värda att få koppla av på egen hand.

Uppsamlingsställen:
Containerplatsen, Elisetorpsvägen vid parkeringsplatsen
Containerplatsen på gaveln av Jakob Persvägen 15
Containerplatsen Kyrkogatan 1
På gaveln av Dalbyvägen 17
Utanför respektive soprum
Utanför soprummet
Nya containerplatsen vid 100:a-gården
Gräsmattan bakom 5 A
Containerplatsen vid 4 A
Containerplatsen vid garagenedfarten
Vid sophuset
Komposthörnan vid parkeringsplatsen, Kornvägen 43–47
Baksidan vid nybyggda garaget, Rapsvägen 103–107
Containerplatsen vid panncentralen, Harakärrsvägen

Två veteraner. Marie-Louise Ekström (till
höger) har varit med sedan Svenshögs
dagis startade medan Eva Johnsson började några år senare.

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

