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Är den danske tomten rödare än den svenske?
Nej, det är väl endast språket som skiljer våra tomtar åt. Men visst finns där andra
olikheter mellan svenskt och danskt julfirande. Vi har bett Malene Thuesen skriva
om hur julen firas i Danmark. Läs mer på sidan 4.
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Miljöarbetet inom Burlövs
Bostäder.
Spartips för köket.
Sidan 2.

Fungerar brandvarnaren?
En brandvarnare är ett enormt viktigt
redskap för att upptäcka en brand i tid.
Kontrollera därför att brandvarnaren
fungerar. Det gör man enkelt genom
att trycka på knappen som sitter på
brandvarnaren. Om brandvarnaren då
ger ifrån sig ett pip så vet man att den
fungerar. Detta bör göras med jämna
mellanrum.

Öppettider under jul-, nyårs- och trettonhelgen.
23 december öppet till klockan 12.00. 24–29 december stängt.
30 december öppet till klockan 12.00. 31 december och 1 januari stängt.
6 januari stängt.

Nya marklägenheter på
Strandängen.
Försäkra dig om en
Hemförsäkring.
Ansiktslyftning för Harakärr.
Sidan 3.

Kvarboende- och underhållsrabatt.
Sidan 5.

Sigvard Leavau blickar tillbaka.
Svenshögsdagarna
Sidan 6.

Här kastar ni julgranen!

Vi kommer med julklapp
och blomma!
Tisdagen den 17 december från cirka
klockan 17.00 kommer vi med julklapp och blomma till alla våra hyresgäster.
Är ni inte hemma när vi kommer så
stoppar vi en kasse i er brevlåda. I
kassen finns, förutom en liten julklapp, information om var och när ni
kan hämta julblomman.
Vi på Burlövs
Bostäder önskar
Er alla en
riktigt God Jul
och ett
Gott Nyår!

Sista sidan.
← Solen strilar ner mellan träden i
Alnarpsparken. Bilden är tagen i
augusti 2002 av Cecilia Lund, som
blir vår förstapristagare i Burlövs
Bostäders tävling ”Sommarbild”.
Pristagarna i tävlingarna ”Sommarbild” och Balkongtävling publiceras
på sista sidan.

Glöm inte att lyssna
på Burlövs Bostäders
närradio på 92,0 mHz
varje torsdag mellan
klockan 17.00 och
19.00.

Spartips för köket
Här kommer lite
tips om hur du kan
spara energi, och
dessutom tjäna
pengar på en lägre
elräkning från din
kraftleverantör.

•
•
•

• Stormkoka inte utan dra ned på värmen så fort maten kokar.
• Med ris och potatis går det dessutom mycket bra att låta koka upp

Miljöarbetet inom
Burlövs Bostäder

•

och därefter bli färdigt på eftervärmen.
Använd mikrovågsugnen då du värmer mat eller lagar mindre rätter.
Mikrovågsugnen drar mindre energi
än den stora spisen.
Då du använder spisen, välj rätt
platta. Plattan skall vara lika stor
eller mindre än kokkärlets botten.
(Botten skall vara plan och locket
på, det kan du sedan tidigare).
En elektrisk vattenkokare drar bara
hälften så mycket ström som om du

•
•
•

•

använder dig av spisen för att
värma vatten. Julklappstips???
Avfrosta kyl och frys regelbundet.
Ställ inte varma saker i kylen.
Tag fram djupfrysta varor dagen
innan de skall användas, och tina
dessa i kylen, så får kylskåpet lite
gratis kyla.
Låt inte kyl- och frysskåpsdörrar
stå öppna i onödan.

Lycka till i kostnadsjakten!
Ronnie Sjöberg

effektiv och rättvis att mänskliga
behov tillgodoses.

Styrelsen för Burlövs Bostäder AB
antog per den 23 september den miljöpolicy som upprättats för företaget. Med utgångspunkt från de fyra
systemvillkoren har policyn skapats
samt plan över såväl kortsiktiga, 1–2
år, som långsiktiga mål, 1–8 år, upprättats.
För att skapa förutsättningar för
ett hållbart samhälle enligt de fyra
systemvillkoren skall:
1. Naturen ej utsättas för systematisk
koncentrationsökning av ämnen
från berggrunden.
2. Naturen ej utsättas för systematisk
koncentrationsökning av ämnen
från samhällets produktion.
3. Naturen inte utsättas för undanträngning genom överuttag eller
manipulation.
4. Hushållningen med resurser
vara så

Bland de långsiktiga målen hos Burlövs Bostäder finns krav på energileverantörer att konvertera till biogas
och miljöanpassad el, samt ombyggnad för fastighetsnära källsortering i
kvarteren Svalan och Domherren.
Bland de kortsiktiga målen finns
information för boende kring miljö
och återvinning, undersökning av
alternativa styrningar av belysning
samt ombyggnad för fastighetsnära
källsortering på Harakärr.
Då det gäller källsortering på Harakärr kommer efter förslag från arkitekterna tre miljöhus att byggas. Under
tre månader i vinter kommer avfallsenheten i Malmö erbjuda de boende på
Harakärr möjligheten att prova på ett
sådant system genom att låna ut ett
mobilt miljöhus,

en!
s
u
j
l
e
t
Glöm in

Återbäringen. I detta hus kan de boende förutom att lämna tidningar, papper,
glas, plåt, plast och batteri, även kompostera matrester i en automatiserad
storkompost.
Ronnie Sjöberg
miljösamordnare

Hyresförhandlingarna
klara för år 2003
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Burlövs Bostäder har träffat
överenskommelse med Hyresgästföreningen om att höja bostadshyrorna med i genomsnitt
2,8 procent fr.o.m. den 1 januari
2003. I överenskommelsen ingår
även en ökning av nuvarande
månadshyror för garage- och
p-platser med 10 kronor/månad.
(Att klippa ut och sätta på ytterdörren)

Marklägenheter på Strandängen
Burlövs kommun utlyste våren 2002 en markanvisningstävling för Strandängen (f.d. Herman Gotthardtområdet i Arlöv). Burlövs Bostäder lämnade tillsammans med LB-Hus in förslag om byggnation på området. Burlövs kommun antog förslaget. Byggnationen
startar år 2004 och Burlövs Bostäders radhus på
Lommavägen beräknas vara klara under hösten 2005.
Strandängen har ett framskjutet läge vid infarten från nordväst till Arlöv. Denna plats med sin exponering mot väster
skapar unika möjligheter att annonsera Arlöv som en
attraktiv bostadsort i Öresundsregionen.
I nordväst öppnar sig strandängslandskapet mot den fria
havshorisonten. I söder gränsar tomten mot befintliga lummiga villakvarter och mot nordöst kommer Lommavägen
att genomgå en genomgripande miljöprioriterad ombyggnad för att i framtiden bli en lugnare och vackrare huvudinfart från Västkustvägen.
Husen har utformats som radhus/marklägenheter i 1respektive 1,5-plan.
Till varje lägenhet finns en öppen carport som har sådan
bredd att den också bildar skärmtak över entrén. 12 stycken gästparkeringsplatser kommer att finnas i anslutning till
kvarterets inre gårdsgata.
Till hösten 2005 beräknas husen vara klara.
Burlövs Bostäder kan erbjuda 14 trerumslägenheter
samt 8 fyrarumslägenheter.
Är du intresserad?
Ring Burlövs Bostäder på 040-53 97 30.

Försäkra dig om en Hemförsäkring!
Varje år drabbas boende av skador såsom brand- och
vattenskador samt ansvarsskador. Utan hemförsäkring
blir den skadedrabbade utan ersättning. Du bör således teckna hemförsäkring för dig och din familjs säkerhet.
Enligt avtal med Länsförsäkringar Skåne kan vi erbjuda
dig en hemförsäkring med mycket gott skydd. Självrisken
är 1 200 kronor (utom beträffande cykel och rättsskydd).
Högsta ersättningsbelopp utgör för lösöre 600 000 kronor.
I försäkringen ingår även reseskydd. Premien, enligt
nedanstående tabell, debiteras månadsvis i samband med
hyresaviseringen.
Är du intresserad av hemförsäkring genom Burlövs
Bostäder så ring Annette Hansson på telefon 53 97 00.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Under 65 år
Över 65 år
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mån.
Mån.
Mån.
Mån.
Mån.
Mån.
hemallrisk- olycksf- hemallrisk- olycksfförs.
förs.
förs.
förs.
förs.
förs.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 rok 37
23
10
27
23
10
2 rok 43
23
10
33
23
10
3 rok 54
23
10
41
23
10
4 rok 66
23
10
50
23
10
5 rok 72
23
10
54
23
10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Snart dags för bostadsförnyelse inom
Harakärr
Under våren 2003 kommer Harakärr att få en ”ansiktslyftning”.
I enlighet med Burlövs Bostäders långsiktiga plan för investeringar har tiden kommit för de boende på Harakärrsområdet att kunna glädjas åt en del standardhöjande åtgärder
i och kring sitt boende.
De boende har genom en enkät kunnat ge tips om vad som
är viktigt att beakta i en kommande ombyggnad och med
detta som grund har tre arkitektfirmor tävlat om att presentera ett bra koncept för utformningen av ”nya” Harakärr.
I mitten av oktober hölls ett informationsmöte på Hvilans
folkhögskola angående den förestående entreprenaden. Göte
Nilsson VD på Burlövs Bostäder, Ronnie Sjöberg områdeschef samt Thomas Liljenberg från Byggadministration
Harald Olsson AB, informerade då om det förestående projektet för de 206 lägenheterna inom området.
Vid det välbesökta mötet, med boende från nästan hälften
av hushållen, presenterades det vinnande förslaget från
SEWS Arkitekter AB i Malmö.
Under mötet bildades en grupp med boenderepresentanter
som vid tre möten under vintern kommer att medverka till
finslipandet av förslaget från SEWS. Inglasningar, utbyggnad
av balkonger, badrumsinredning och miljöhus är några av
alla punkter som kommer att finnas med på respektive dagordningar.
Därefter är det tid för upprättande av entreprenadhandlingar, anbudsförfarande samt upphandling av entreprenörer,
varefter byggstart kan bli under maj 2003.
Ronnie Sjöberg
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Så här firar man jul i Danmark!
Trots att Sverige och Danmark ligger tätt intill
varandra så skiljer sig julfirandet på vissa punkter.
En typisk julafton i Danmark börjar klockan fyra på
eftermiddagen med att man beger sig till kyrkan. Eftersom tidpunken för gudstjänsten är något mänskligare än
den svenska julottan på juldagsmorgonen, så är det en
god chans att träffa gamla skolkompisar, om man firar jul
i sin hemby. Det ger med andra ord en möjlighet att höra
det senaste skvallret … vem som har gift sig, fått barn,
flyttat o.s.v.
Gudstjänsten varar ungefär en timme och sedan beger
man sig hem, där julankan och de andra rätterna har stått
och puttrat på låg värme under tiden man har varit borta.
Den danska julmaten består av den ovannämnda ankan
som är ugnstekt, två sorters potatis, bruna och vita. De
bruna potatisarna är små skalade potatisar som är stekta i
smält strösocker tillsatt en klick smör. De vita potatisarna
är bara ett märkvärdigare namn för kokta potatisar. Från
stekfettet gör man en brun sås, som vid vissa tilfällen får
en extra deciliter grädde (det är ju trots allt jul!) och som
tillbehör serveras ”surt”, oftast består det av asier, inlagda
slanggurkor. Och man får ju absolut inte glömma rödkålen (förr i tiden hemlagad men numera inköpt färdiglagad
på burk)!

Pappa köper tidningen
Julklappsutdelningen påminner mycket om den svenska.
Finns det småbarn i familjen så går pappa vanligtvis ut
och köper tidningen och medan han är borta anländer
tomten, eller julemannen som han heter på danska. Består
de församlade endast av vuxna uteblir ett besök från jultomten oftast.
Och nu kan man ju fråga sig var det som räknas för
startskottet i svenska hem på julafton, har tagit vägen?
Vad jag talar om är såklart Kalle Anka, Benjamin Syrsa
och alla de andra. Jo då. Det finns även plats för dem i
det danska julfirandet, men först en dag senare och då
under namn som Anders And och Jesper Fårekylling.
Malene Thuesen

Mandelgåva
Efterrätten består av en stor skål fylld med Ris à la
mande; risgrynsgröt med grädde och hackade mandlar,
serverad med körsbärssås. I denna mäktiga efterrätt gömmer sig MANDELN! Den person som har turen att få
mandeln får en gåva, som oftast är en ask choklad. Som
barn minns jag att jag i tre-fyra år fick mandeln varje år.
Detta fenomen upphörde när min lillebror var gammal
nog till att äta julmat; då dök mandeln istället upp i hans
mat...Tydligen är det så i många familjer; av någon konstig anledning hamnar mandeln alltid i det yngsta barnets
portion. Eftersom vi syskon har växt upp vid detta laget,
så dyker mandeln numera upp lite varstans. Skulle man
ha turen att få den så är det viktigt att man håller tyst om
det tills all Ris à la manden är uppäten; det är en av de
oskrivna reglerna; förutom glädjen att få en mandelgåva
så får man även skadeglädjen att se till att alla andra blir
övermätta.

Problem med texterna
Efter maten tänder man ljusen i granen och när man har
dukat av bordet och fått undan det mesta i köket så är det
dags att dansa runt granen. Ett problem som ofta infinner
sig i vår familj är att vi i stort sett bara kan de två första
verserna på sångerna. Efter närmare undersökningar har
det visat sig att det är ett relativt vanligt fenomen… Men
lite sjunger vi i alla fall och som avslutning sjungs alltid
”Nu er det jul igen”.
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Traditionerna är de samma i både Danmark och Sverige.
Oftast är det pappa som går ut och köper tidningen.

Kransekage

(20 – 25 stycken)

1/2 kg mandelmassa
2 äggvitor
rivet skal av citron
Kristyr:
2 dl florsocker
1/2 äggvita
några droppar citronsaft
Riv mandelmassan och blanda med den lättvispade äggvitan och citronskalet i en tjockbottnad gryta.
Värm massan på svag värme under omrörning, tills den
tjocknar något.
Låt smeten kallna, rulla ut den till fingertjocka längder
och dela längderna till 5–6 cm långa bitar.
Nyp till längderna på översidan så de blir trekantiga.
Grädda kakorna i 175 grader i cirka 10 minuter, de ska
vara hårda på ytan men mjuka inuti. Låt dem kallna.
Sikta florsockret och blanda med äggvita och citronsaft
till en tjock, slät smet.
Fyll kristyren i en pappersstrut och spritsa över kakorna.

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

Om nu inte magen är alldeles för full av Ris à la mande
så kanske det smakar gott med en riktigt dansk
Kransekage till kaffet.

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

Är du berättigad till kvarboendeoch underhållsrabatt?

Husvärdsområde 5

I så fall kommer det att synas på hyresavin.
Kvarboenderabatten drogs av på förra månadens avi, alltså decemberavin. Underhållsrabatten dras av på januariavin, som skickas ut samtidigt som detta nummer av Bobladet.
Kvarboenderabatt får hyresgäster som bott i
sin lägenhet minst tre år eller längre, under förutsättning att lägenheten inte är uppsagd före den
första december innevarande år eller att det finns en
skuld till Burlövs Bostäder. Efter tre år i samma
lägenhet ges på decemberhyran 20 procent i rabatt,
som sedan ökar med en procent varje år upp till
max 25 procent.
Underhållsrabatt får hyresgäster som avstått
från underhåll enligt gällande plan.

Husvärdsområde 6

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

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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Svenshögsdagarna

Sigvard Leveau blickar tillbaka

Solen strålade och sommarvärmen
höll i sig när Burlövs Bostäders VD,
Göte Nilsson, invigde Svenshögsdagarna den 14 september. Under lördagen och söndagen bjöds det på cirkusskola, hopptorn, ansiktsmålning,
knallar, munkförsäljare, Arlövs brandkår och närpolis, ju jitsu-uppvisning,
teaterunderhållning, bangolf, knattefotboll, boule och mycket annat.
Barnen hoppade i den uppblåsbara
hoppborgen tills luften gick ur både
borgen och barnen. Under ledning av
Malmö cirkusskola fick både barn och
föräldrar bland annat prova på att
balansera med tallrikar. Inslaget var
väldigt uppskattat och en och annan
talang fanns bland de unga deltagarna.

Otto Appelqvist Järnhandel var under 1900-talets första hälft under många årtionden den största affären i Geukahuset och den järnhandel som hantverkarna och
Arlövsborna i gemen förlitade sig till då verktyg, skruvar, spik, glasrutor, nyårsraketer, kastruller och mycket annat skulle inhandlas.
Affären hade sin huvudingång i hörnet av Dalbyvägen-Lundavägen. Lokalen
hade inte mindre än fyra skyltfönster och dessa var ofta, men speciellt vid
julskyltningen, mål för Arlövsbornas söndagspromenader.

Sigvard Leveaus böcker Burlöv förr och fortfarande och Arlöv – som
det var… finns att köpa på Biblioteken i Arlöv och Åkarp, på Möllan
och hos Charlotte Weibull. Böckerna kostar 60 respektive 80 kronor.

Appelqvist Järnhandel var under lång tid hyresgäst i det
av Burlövs Bostäder numera ägda Geukahuset.

Vinnarna i Bostadskrysset nr 3/02
Kanske en blivande cirkusprinsessa?

Vinnarna i Burlövs Bostäders
reklamtidning
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Den rätta lösningen:
Tänk på miljön
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr, går
till Lena Karlsson, Elisetorpsvägen 9B i Arlöv. 2:a
pris får Waileth Bengtsson, Harakärrsvägen 42 i Åkarp
och 3:e pris Ulla Sigurdh, Nygatan 6B i Arlöv. De får
båda presentkort på Coop Forum till ett värde av vardera 100 kr. Grattis!

Logotyper fanns på sidorna 3, 5, 6, 7, 8, 9 och 11.
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 300 kr går
till Ann-Christin Carrby, Harakärrsvägen 49 i Åkarp.
2:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr går
till Brita Kristensen, Humlevägen 7 i Åkarp.
3:e pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr går
till Signe Alm, Torngatan 6 i Arlöv.
Grattis!

Den rätta lösningen: Glöm inte cykelhjälmen
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr, går
till Nicole Nilsson, Dalbyvägen 23 i Arlöv. 2:a pris får
Sandra Pintos, Kornvägen 67 och 3:e pris får Rickard
Olsson, Dalbyvägen 41. De får båda presentkort på
Coop Forum på vardera 50 kr. Grattis!

Vinnarna har meddelats per post
och avhämtat sina priser.

Vinnarna har meddelats per post
och avhämtat sina priser.

Vinnarna i Barnkrysset nr 3/02

Bostadskrysset
HÖNSMINNE

RATATOUILLE

FLICKNAMN

SNO
SAGAN

FISKADE

TRÄNADE

ÖSTE

TRAMPAS
DET PÅ

PLAGG

MILITÄR
SIGNAL

PELARGÅNGAR

FISKEREDSKAP

BÄRS PÅ
RYGG

LÅGLAND
KORT

TÄRAS

ANDE

ÖVERNATURLIGT
VÄSEN
SAMHÄLLET

DEN VISAR
DEN TAME
MATFISK

KOCKUMS

NYTTJAR
SKOMAKARE

ULLMAN

ANDLIG

LITE

KANT

FÅR MAN ED

KOMMER
MAN
ALLTID

ÄDELSTENARNA

HÖRNAN
ÅRSTID
FÖRLÄGNA
TALAT
KURVORNA
DET
LEVERERAR
FORT

LUTANDE
BIBELMAN

FÖR TILLFÄLLET
RUMPA
FLÖDET

UTGIVNINGAR
FISKAR
I KOKSALT

TRÄD

FACK

TV-ALICE

IOR

DANS
RÖKNING

SÅDANT
GODS
SÄLJS
BILLIGT

UPPSÄTTNING

LÄROSATS

EXOTISKT
RESMÅL

KVISTEN

AVELSPLATS

SKIKTET

SAUNAN

SES I
SÄNG
ANFÖRANDE

PRONOMEN
BÖRSBOLAG

NORDLIG
STAD

DONERA
RYKA

BAR
FÅGEL

ARID
GRANSKAR
MAKTEN

TORK
SÅNGARHYLLNING

JANSSONS
FRESTELSE

DE TÄNDS

DANSPALATS

SPRINGA

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 27 januari 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
ACCEPTERADES

SKREK

OVÄSEN

BEHÖVS
VID
BULLBAK

HEMSK
TYSK KÅR
SVÅRA SITUATIONER

Bostadskrysset
POLIS

KORT

ÄR MJUK
PÄLS

STOCKHOLMSTIDNING

SKO

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

TOKIG
PERSON

Namn: __________________________________
Adress:__________________________________
ÅSNA

SKÅNSK
POJKE
TALLRIK
INTE
MÅNGA

I BADBYXKANT

LAT

BENGT
HALL

HAR
BROTTSLING
RUNT VAD

FARLIG
DROG

SÅ MÅNGA
VAR
DVÄRGARNA

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

TVÅ PÅ
CYKEL

Adress:__________________________________
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Tack alla ni som
skickat in bidrag till
Balkongtävlingen!
Det här är nog rekord! Vi har aldrig fått så
många bidrag under de åren vi haft Balkongtävlingen. Vi har valt och vrakat bland alla
bidragen och en enhällig jury har utsett följande pristagare:

Vinnarna i Balkongtävlingen
1:a pris Eva Rasmusson, Kornvägen 33, Arlöv.
2:a pris Gunilla Persson, Kyrkogatan 13, Arlöv.
3:e pris Lilian Andersson, Rapsvägen 137, Arlöv.

Eva Rasmussons vinnande bidrag i Balkongtävlingen år 2002.

Vinnarna i Vackraste täppa
1:a pris Nils Nilsson, Kyrkogatan 13, Arlöv.
2:a pris Doris Clasén, Harakärrsvägen 61, Åkarp.
3:e pris Astrid Karlsson, Torngatan 10, Arlöv.
Förstapristagarna får presentkort på Coop Forum,
värde 500 kronor.
Andra- och tredjepristagarna får presentkort på
vardera 200 kronor på Coop Forum. GRATTIS!
Vinnaren i Vackraste täppan blev Nils Nilsson.

Vinnarna i tävlingen
”Sommarbild”

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
Blomstervägen 5

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
Containern på parkeringsplats vid hus 2
Containern på parkeringsplats vid hus 10
Containern vid panncentralen
På gräsmattan vid miljöhuset

1:a pris Cecilia Lund, Rapsvägen
73, Arlöv.
2:a pris Kerstin Ahldén, Harakärrsvägen 46, Åkarp.
3:e pris Signe Alm, Torngatan 6,
Arlöv.
Förstapristagaren får presentkort
på Coop Forum, värde 200 kronor.
Andra- och tredjepristagarna får
presentkort på vardera 100 kronor
på Coop Forum. 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

