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Öppettider under jul-, nyårs- och trettonhelgen
Kontoren har stängt fredagen den 23 december.
Fredagen den 30 december och torsdagen den 5 januari
(Trettonafton) har kontoren öppet till klockan 12.

Vi kommer med
julklapp!
Under vecka 50 delar vi ut julklappar till alla våra hyresgäster.
Ni behöver inte vara hemma när
vi kommer, vi stoppar paketet i er
brevlåda.

Vi på Burlövs Bostäder
önskar er alla en riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År!
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Sidan 5

Vinnarna i Balkongtävlingen
Sidan 8

Pengar tillbaka?
Boenderabatt till trogna
hyresgäster
Företagsnytt
Sidan 9

Recept på Tekakor och
Nötchokladrutor
Vinnarna i Bostadskrysset
Vinnarna i Barnkrysset
Sidan 10

Bostadskrysset
Barnkrysset
Sidan 11

Ebba Skjöld, ordförande i
Vårbo Seniorer
Sidan 12

Har man gåslever
på det franska
julbordet?
Hur man firar jul i Frankrike beror
helt enkelt på var i Frankrike man
bor. Traditionerna mellan de olika
regionerna skiljer sig ganska mycket
och till och med jultomten heter
olika beroende på var i landet man
bor. Vad man äter som julmat är
också väldigt varierande, men rulltårtan är obligatorisk på alla franska
julbord. Och gåslever serveras som
julmat i många franska hem.
Läs mer om fransmännens julfirande på sidorna 6–7.

Vem av våra hyresgäster har det gulligaste, roligaste eller sötaste husdjuret?
Vi utlyser en tävling där alla som
har ett husdjur har chansen att vinna
fina priser.
Tag en bild på din hund, katt,
ödla eller vad det nu kan vara och
skicka till oss på Burlövs Bostäder.
Vi vill också gärna att du skriver
några rader om varför du tycker att
just du och ditt djur ska vinna.
Adressen är: Burlövs Bostäder, Box
103, 232 22 Arlöv. Du kan också
lämna ditt bidrag till huvudkontoret
på Dalbyvägen 35 eller områdeskontoret på Kornvägen 49. Eller skicka
det per e-post till
info@burlovsbostader.se

Vem vill bli
miljönär???
Miljönärer vill vi förhoppningsvis
alla bli. Med fokus på i första
hand återanvändning och därefter
källsortering i våra miljöhus arbetar vi optimalt för en bättre miljö.

Burlövs Bostäder har under en följd
av år arbetat med en förvaltning av
kunder och fastigheter, där miljön
ständigt varit i fokus. Vårt mångåriga aktiva arbete för en bättre miljö
ledde till att vi under 2004 blev miljödiplomerade genom Göteborgs
stads miljöförvaltning. Under slutet

av 2005 kommer vi att göra en revision av vårt miljöarbete, för att förhoppningsvis kunna få ett nytt pris
som gäller ytterligare ett år.
Inför 2006 har vi skapat en väggalmanacka med tips kring återanvändning av olika saker som annars
skulle hamnat i miljöhusen. Varje
månad kommer olika delar av vårt
fastighetsbestånd att stå i ett extra
fokus. År 2006 kommer att fyllas
med aktiviteter för en än bättre
miljö. Det kommer varje månad finnas möjligheter till att vinna priser, i
det fall du visar att du vill bli en miljönär. Ju fler miljönärer vi är, ju
bättre blir vår miljö.
Vi har också tagit fram en sorteringsguide, där du får en nästan heltäckande information om vad som
skall kastas var – Miljöhus, Miljöstation eller Återvinningsdepå?
Kolla i guiden eller kontakta oss, så
får du veta svaret.
Dessutom har vi gjort en liten
skrift kring ”Hur rena sopor blir till
rena pengar”.
Containers försvinner i samband
med att vi ”kastar ut” julen. Detta
kommer att gynna såväl miljön som
den privata plånboken. Det blir ett
spännande år 2006.
Vill du bli miljönär?

G löm
inte
ljusen !

✃
(Att klippa ut
och sätta på
ytterdörren)
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Hjälp oss att
hålla trapphus
och entréer fria!
Genom den nya räddningstjänstlag som började gälla i januari
2004, ”Lagen om skydd mot
olyckor”, tydliggörs det att fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för brandskyddet i fastigheten och på
arbetsplatsen. Det åligger också
fastighetsägaren att förebygga
och att göra riskbedömningar.
Trapphus och entréer är utrymningsvägar och skall hållas fria från
föremål som kan vara i vägen om
utryckningspersonal måste komma
fram vid ett olyckstillfälle.
Saker som kan ställa till problem
är barnvagnar, kundvagnar, pulkor
etc, men även mindre saker kan vara
en riskfaktor. Sålunda skall dörrmattor, skor och soppåsar av skilda skäl
inte placeras i trapphuset. Det finns
även en brandfara kopplad till de
saker som placeras där.
Det är varje hyresgästs skyldighet
att hjälpa Burlövs Bostäders personal i vårt systematiska brandskyddsarbete och i vårt förebyggande arbete för att förhindra olyckor.
Tack för din medverkan!

Svalan byter
skepnad
Det är trettio år sedan Svalan
byggdes och enligt den ombyggnadsplan som Burlövs Bostäder
AB upprättat är det dags för en
rejäl upprustning.
Svalan består av 134 lägenheter uppdelade i tre stycken sexvåningshus.
Svalan inrymmer också affärslokaler
samt Burlövs Bostäders huvudkontor.
Burlövs Bostäder har valt bland de
bästa av fyra stycken arkitektförslag
och i september fattade styrelsen
beslut att anta förslaget från Arkitektgruppen i Malmö.
Förslaget innebär att fasadernas
fram- och baksidor kommer att putsas och målas i ljusa färger och gavlarna kläs med tegel.
Balkongerna breddas och glasas in
och entréerna blir större och ljusare.
Två stycken miljöhus kommer att
byggas och detta innebär att källsortering snart är infört i alla Burlövs
Bostäders områden.
Tvättstugorna i Svalan kommer
också att få en rejäl upprustning.
Invändigt kommer hyresgästerna
att få helkaklade badrum och nya vitvaror i badrummen. Hyresgästerna i
de berörda husen kommer att få mer
information och möjlighet att påverka.
Upphandlingen av konsulter är i
full gång och ombyggnaden kommer
att påbörjas till hösten 2006.
– Det kommer att bli en trevlig
förändring i stadsbilden, säger vd
Birgitta Sandell.

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 13–37
Korn-/Rapsvägen 43–77
Rapsvägen 83–137
Harakärrsvägen 10–97
Harakärrsvägen 5–39
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
På containerplatsen vid hus 2
På containerplatsen vid hus 6
På containerplatsen vid hus 10
Containern vid panncentralen
På gräsmattan vid tvättavdelningen
På gräsmattan vid miljöhuset

Biblioteksbygget håller tidplanen
Byggnationen av kv. Skrattmåsen
med Arlövs nya bibliotek och de
21 stycken bostäderna för 55+ går
enligt planerna. Husen är nu uppbyggda till sin fulla höjd, 4
våningar, och fasaderna har börjat
kläs med tegel.
Intresset bland de anmälda i intressekön har varit stort och under
november–december har de sökande
i tur och ordning erbjudits en bostad
i det centralt belägna ”Bibliotekshuset”. Inflyttningen beräknas till
1 juli 2006.
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En lustfylld dag på Liseberg i Göteborg
Det var en tidig lördagsmorgon
den 6 augusti. Klockan hade precis slagit sex och solen hade inte
kommit över horisontlinjen. På
radion meddelade tjänstgörande
meteorolog att det nog skulle bli
en fin sommardag men i västra
Sverige kunde det eventuellt bli
en del regnskurar.
Utanför servicekontoret på Kornvägen började det skymta några små,
sömniga figurer här och var och
några kunde till och med uttala frågan: ”Är det härifrån som bussen till
Liseberg ska avgå?”
Bussen?! Ja. Det kommer att bli
tre stycken!
Det var dags för årets lite längre
utflykt. Lokala Hyresgästföreningen
Svenshög hade inbjudit Burlövs
Bostäders boende på Svenshög,
Vanningsåker och Rinnebäck att
anmäla sig och resa med till Göteborg.
Det blev så stort gensvar att de

Det går runt för LH Svenshög.

4

förbokade två bussarna inte räckte
till utan en reservplan fick upprättas.
150 personer kunde få möjlighet att
komma med och det mest glädjande
var att ovanligt många barn hade
fått sina föräldrar att ställa upp.
Trevligt!
”Vilken buss ska jag åka med då?”
”Bara lugn, vi ropar upp er när vi
ser att bussarna har anlänt. Det
finns gott om tid”.
Så kom de reserverade bussarna
och upprop och utdelande av entrébiljetter tog vid och bussarna kunde
äntligen embarkeras. På varje buss
fanns två styrelsemedlemmar från
Svenshögs LH och vi hade utrustat
oss med stora plastburkar med lördagsgodis som vi gick runt och bjöd
på. I vår buss tog vår chaufför,
Johan, mikrofonen och önskade oss
hjärtligt välkomna. Som på alla goda
transportmedel förklarade han hur
man får största möjliga trivsel ombord och det hade inte någon något
att invända emot.

Strax innan klockan nio hade vi
kommit till vårt pausställe, Snapparp. Då blev det fart må ni tro. Ut
kom hungriga, törstiga och kissnödiga Arlövsbor i en lång rad.
Fram kom kylväskor, termosar,
smörgåspaket, yoghurt, ännu mer
godis med mera. Några kostade på
sig lyxen att gå in på restaurangen
för att få sitta och äta vid riktiga
bord. Det gjorde vi andra också förresten, men utomhus och bara i
fem-tio minuter. Då kom nämligen
SMHIs prognos och den var pricksäker. Precis där vi pausade kom
störtregnet, men bara i tio minuter.
Så där lagom så att man blir lite våt
överallt.
Inte var regnet något större problem heller! Vi var alla hyresgäster i
Burlövs Bostäder och då ställer man
givetvis upp för sina grannar! Alltså
hördes: ”Kom och ställ dig under
vårt paraply! Du kan få låna Stinas
regnjacka hon har gått in på restaurangen en stund!” osv. Vilka härliga
reskompisar man har!
När vi startade igen mot Göteborg kom ett mobilsamtal som frågade om det var någon i vår buss
som glömt sin kavaj på toaletten.
Inte vi inte, men en av de andra
bussarna tvärbromsade och ut hoppade chauffören som om han blivit
biten av en geting. Vilken gentleman trodde vi. Hämta en kvarglömd
persedel till sina passagerare. Fel
hade vi! Det var han själv som glömt
sin kavaj!
Så kom vi till Liseberg. Chauffören visste precis var man ska parkera
för att vara nära in- och utgång. ”Så
träffas vi här igen senast klockan
21.00! Vi kommer att öppna bussarna klockan 20 ifall någon med sin
trötta telning vill ligga och sova en
stund innan vi anträder hemresan”.
Härlig servicekänsla.
In på Liseberg och det var med
samma känsla som han hade som
ärvde ett harem. Visste vad han
skulle göra, men inte var han skulle
börja!
När man mötte en del reskompisar kunde man snabbt se om det var

Bo
Lövs
hörna
Var ringer jag om TVkanalerna försvinner eller att
mitt Internet inte fungerar?
Blir det problem med TV-nätet
eller Internetuppkopplingen ringer man
com hems kundtjänst 0771-55 00 00.
Telefontiderna är vardagar 09.00–20.00,
lördagar och helgdagar 10.00–18.00.
Min E-postadress är:
bo.lov@burlovsbostader.se

Strilande, strålande väder på Liseberg.

attraktionen Flumeride (man blev
blöt) eller sådant som centrifugerar
sina åkare (blek om näsan) som fått
senaste besöket. Alla hade dock ett
leende på sina läppar.
Några tog sig också ut på Göteborgs gator som var klara att ta
emot göteborgarna själva. Det var
premiärdag för Göteborgskalaset.
Den göteborgska varianten av
Malmöfestivalen.
Kvart i nio på kvällen hade passagerarna i vår buss fått tillräckligt
med intryck så när Hedendomen,
kyrkan på idrottsområdet Heden,
slog nio satte sig tre bussar i rörelse
med destination Skåne.
Efter ett par timmars körning
nådde vi Hallandsåsen och en välbehövlig bensträckare, lite vätske ineller uttag. Så började man jämföra
vinster och andra upplevelser mellan
bussarna och när pausen var slut
klämde vi sista biten till Kornvägen.
Vi tackade våra chaufförer för en
fin insats, tackade varandra för en
härlig dag tillsammans och sist men
inte minst Burlövs Bostäder, för
utan deras hjälp hade inte resan varit
möjlig!
Mats Jönsson

Ännu billigare
hemförsäkring
genom Burlövs
Bostäder!
Varje år drabbas boende av
inbrott, brand- vatten- och
ansvarsskador. Utan hemförsäkring blir den skadedrabbade
utan ersättning och om man
dessutom själv är vållande till
skadorna kan man bli ersättningsskyldig. Du bör således
teckna hemförsäkring för dig
och din familjs säkerhet.
Genom avtal med Länsförsäkringar Skåne kan vi erbjuda dig en
hemförsäkring med mycket gott
skydd. Vi har dessutom förhandlat
fram ännu billigare priser och i
stället för ökade premiekostnader
blir det billigare att försäkra sig
under 2006. Det är lönande att
teckna hemförsäkring genom
Burlövs Bostäder.

Premiekostnad per månad för Hemförsäkring genom Burlövs Bostäder
under 2006.

1 rum o kök
2 rum o kök
3 rum o kök
4 rum o kök
5 rum o kök

T.o.m.
64 år
50 kr
58 kr
73 kr
87 kr
95 kr

Fr.o.m.
65 år
36 kr
45 kr
55 kr
66 kr
73 kr

Försäkringsbeloppet är 700 000
kronor och självrisken är 1 500
kronor (utom beträffande cykel
och rättsskydd).
Som tillägg finns Allrisk
(Drulleförsäkring). Premiekostnaden på denna är densamma som
förra året – 25 kronor/månad oavsett ålder eller lägenhetsstorlek.
Försäkringspremierna debiteras
månadsvis genom Burlövs Bostäder
i samband med hyresbetalningen.
Är du intresserad av att teckna
försäkring genom Burlövs
Bostäder kan du ringa Annette
Hansson på telefon 53 97 00.

Lokala Hyresgästföreningen Svenshög
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Den franske tomten har många namn
Jag har spenderat många jular i
Aix-en-Provence i Frankrike och
det är oundvikligt att en del av
mina erfarenheter speglas av traditionerna just i Provence. Julfirandet och traditionerna skiljer
sig nämligen åt ganska mycket
mellan de olika franska regionerna. Till och med jultomten har en
mängd olika namn. Jag har därför
försökt hålla mig till de mest vanliga traditionerna och namnen.
Vad man bör veta är att julfirandet i
Frankrike är en stor del av den
katolska tron.
Här i Sverige brukar man se det
som att julen kommer med Första
advent. Så är det egentligen i Frankrike också men man firar inte advent
så som vi gör. Man bakar inte lussekatter och pepparkakor eller har
ljusstakar i fönstren. I Frankrike börjar istället julen ordentligt den 6:e
december då man firar det katolska
helgonet Sankt Nicholas.

Sankt Nicholas värnade
om de svaga
På Sankt Nicholasdagen kommer
antingen tomten eller lille Jesus
(beroende på var i Frankrike man
bor) med någon liten present till
barnen. St. Nicholas är en stor del av
den religiösa traditionen och han är
barnens, de fattigas, sjömännens och
de resandens skyddshelgon. Sankt
Nicholas föddes i en välbärgad familj
och uppfostrades som kristen. När
hans föräldrar dog ägnade han sitt liv
åt att hjälpa de fattiga och behövande och han spenderade alla pengarna
han ärvde på dem.
Sankt Nicholas dog den sjätte
december år 343. Det är alltså dagen
då han dog som fransmännen firar.
Förutom att barnen får presenter
på Sankt Nicholasdagen ger man
”bonus” till tjänstemän, företagen
ger till sina anställda och privatpersoner ger till de tjänstemän vilka
man kommit i kontakt med mycket
under året, vanligtvis brevbäraren.

6

De julklappar som inte får plats i strumpan eller skorna placerar tomten Père Noël under granen.

Julklappar i skorna
En välkänd historia som brukar
berättas i Frankrike till julen handlar
om en fattig man som hade tre döttrar. Då mannen inte hade pengar till
hemgifter för döttrarna innebar
detta att de skulle förbli ogifta.
Därmed skulle flickorna troligtvis bli
sålda som slavar. Men vid tre olika
tillfällen dök mystiskt nog en säck
guld upp som kunde användas till
hemgift för var och en av flickorna.
Det sägs att guldsäckarna kastades in
genom ett fönster och att de landade
i strumpor eller skor som stod framför elden för att torka över natten.
Därför har man som tradition att
barnen på julaftonskvällen ställer
sina skor eller hänger upp sina
strumpor framför eldstaden eller
under granen.

Julmiddag efter midnattsmässan
Vår svenska julafton den 24:e december är en helt vanlig arbetsdag
för fransmännen. Men på natten
mellan den 24:e och den 25:e är det
ganska vanligt att man går på midnattsmässan. De mindre barnen brukar inte följa med till midnattsmässan, de går istället och lägger sig
tidigt. Innan man går till midnattsmässan äter man en väldigt sen middag som kallas ”le reveillon de Noël”
och betyder juluppvaknandet. Denna
julmiddag är en stor måltid vars
rätter skiljer sig åt en hel del mellan
de olika regionerna i landet. Vanligtvis består den dock av kalkon med
kastanjer, skinka, gås, fläskstek, kyckling, fisk, ank- och gåslever och hos
en del är ostron del av julmiddagen
även om det är mest vanligt till
nyårsmiddagen.

Rulltårta med marsipan
Något som är gemensamt för alla i
Frankrike är att man som dessert
äter en speciell slags traditionell
julkaka som kallas ”la bûche de
Noël”, julstubben. Det är en slags
rulltårta som dekoreras så att den ser
ut som en trädstam och den här traditionen har sina rötter ända från
medeltiden.
På medeltiden samlades hela
familjen framför eldstaden på julafton. De äldre i familjen berättade
sagor och barnen sjöng julsånger.
För att elden skulle brinna hela natten skaffade man ett enormt vedträ
av ett mycket hårt träslag. Denna
vedklamp dekorerades först med löv
och rosetter varefter familjens överhuvud välsignade den med vigvatten
eller olja. Slutligen tändes den på av
den yngsta och den äldsta i familjen.
Askan som blev kvar av vedklampen
sparade man sedan för det skyddade
mot Djävulen under det kommande
året. När eldstäderna byttes ut mot
järnkaminer hölls traditionen vid liv
genom att man dekorerade en liten
vedklamp med ljus och kvistar och

placerade det på bordet som en juldekoration.
Nuförtiden är ”la bûche de Noël”
en slags rulltårta som ser ut precis
som en vedklamp. Den är träfärgad
och dekorerad med kvistar, blad och
svampar av antingen marsipan eller
choklad.
Förutom den kaloririka rulltårtan
äter fransmännen otroligt mycket
sötsaker under julen, men det skiljer
sig ganska mycket från vårt julgodis.
Man äter till exempel chokladtryffel,
glaserade kastanjer och fikon i marsipan!

Père Fouettard hjälper
tomten
I Frankrike åker inte tomten runt
och delar ut julklappar själv utan han
har sällskap av sin medhjälpare Père
Fouettard, som hjälper tomten Père
Noël att ha koll på hur barnen har
skött sig under året som gått. Medan
barnen sover, kommer jultomten och
lägger godis eller någon julklapp i
barnens skor som de ställer fram
innan de går och lägger sig och res-

Att servera la bûche de Noël (julstubbe) som
dessert på det franska julbordet har anor
sedan medeltiden.

ten av klapparna läggs under granen.
På juldagsmorgonen öppnar barnen
sina julklappar så fort de vaknar.
Förr i tiden fick de vuxna sina
julklappar först på nyårsafton men
nu för tiden får även de vuxna sina
klappar på juldagen.

Dekorerar julkrubban
En typisk fransk tradition som
många har hållit fast vid är julkrubban. Julkrubban representerar Jesu
födelse. Man dekorerar stallet, i vilket Jesus föddes, så vackert som möjligt. De flesta gör också ett landskap
runtomkring stallet där man placerar
ut figurer, allmänt kallade små helgon eller santons, ur den bibliska
historien, men också bybor såsom
prästen, bagaren, slaktaren och mjölnaren. Ofta brukar figurerna som
ingår i krubborna gå i arv från generation till generation medan kvistar,
mossa och stenar är sådant som barnen samlar ihop varje år. Det är vanligt att det är de äldre i familjen, som
tillsammans med de mindre barnen
hjälps åt att göra i ordning krubborna och under tiden berättar de historier ur Bibeln.
Den 26 december är en alldeles
vanlig vardag i Frankrike. Men skulle man inte vara nöjd med julklapparna man fått kan man alltid hoppas
på Nyårsafton, för även denna dag
ger man presenter till varandra.
Jana Lind

En typisk fransk tradition som många hållit
fast vid är julkrubban. Ofta brukar figurerna
gå i arv från generation till generation.
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Tack för att du medverkade
i Balkongtävlingen!
Att så många av våra hyresgäster har vackra balkonger och täppor visste vi. Men vi blev glatt överraskade att så många tog sig tid att fotografera,
skicka in och medverka i tävlingen. Tack!
Vi vet att förutsättningarna mellan de olika balkongerna
och täpporna är väldigt olika. En del har stora balkonger
eller täppor, andra har små och detta har vi tagit hänsyn
till när vi korat vinnarna. Men de som inte vunnit förstaandra- eller tredjepris är alla värdiga fjärdepristagare.
Ingen går lottlös denna gången heller!

TÄPPOR
Förstapris, presentkort på Coop Forum värde 500
kronor, går till
Berit Johnsson, Harakärrsvägen 75, Åkarp
Andrapris, presentkort på Coop Forum värde 300
kronor, går till
Ella och Åke Isaksson, Harakärrsvägen 27, Åkarp
Vi har tre stycken tredjepristagare som får presentkort på
Coop Forum värde 200 kronor
Håkan Kristiansson, Virvelvägen 239, Arlöv
Jenny Backer, Harakärrsvägen 44, Åkarp
Doris Clasén, Harakärrsvägen 61 D, Åkarp

Övriga medverkande är värdiga vinnare av fjärdepriset
och får varsitt presentkort på Coop Forum värde 100
kronor
Maja-Lisa Wedbratt, Rapsvägen 93, Arlöv
Signe Alm, Torngatan 6, 232 34 Arlöv
Monika Störzinger, Elisetorpsvägen 7 C, Arlöv
Kerstin Ahldén, Harakärrsvägen 46 A, Åkarp
Evylin och Nils Kastberg, Elisetorpsvägen 7 A, Arlöv
Ann och Lars Ahlqvist, Kornvägen 33, Arlöv
Börje och Kristina Gustafsson, Rapsvägen 103, Arlöv
Sylvia Nilsson, Kyrkogatan 7, Arlöv
Eva Nilsson, Elisetorpsvägen 9 B, Arlöv
Doris Hellberg, Rapsvägen 73, Arlöv
Milka Mastnak, Rapsvägen 117, Arlöv
Evy Olsson, Kornvägen 13, Arlöv
Kerstin och Roland Davidson, Kornvägen 37, Arlöv
Linda Seijger, Rapsvägen 103, Arlöv
Elisabeth Engström och Tobias Lindholm, Kornvägen 27,
Arlöv
Wiltrud och Holger Daniels, Rapsvägen 107, Arlöv
Johanna Andersson, Virvelvägen 241, Arlöv
Gunnar och Britt-Marie Nordgren, Elisetorpsvägen 11 B,
Arlöv
Grattis!

BALKONGER
Förstapris, presentkort på Coop Forum värde 500
kronor, går till
Lilian Andersson, Rapsvägen 137, Arlöv
Andrapris, presentkort på Coop Forum värde 300
kronor, går till
Gunvor Liljeroth, Hällegatan 4A, Arlöv
Tredjepris, presentkort på Coop Forum värde 200
kronor får
Gunilla Persson, Kyrkogatan 13, 232 34 Arlöv
Margit Andersson, Kornvägen 47, Arlöv

Förstapris i vackraste täppa fick Berit Johnsson i Åkarp.
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Förstapris i vackraste balkong gick till Lilian Andersson i Arlöv.

Gunvor Liljeroth på Hällegatan i Arlöv vann
andrapriset i vackraste balkong.

Andrapriset i vackraste täppa fick Ella och
Åke Isaksson på Harakärrsvägen i Åkarp.

Pengar tillbaka?
På den hyresavi som delas ut i december (alltså
hyran för januari 2005) är eventuell underhållsrabatt avdragen.
Ni som har avstått från underhåll under 2005 får
rabatt avdragen automatiskt.
Det belopp som dras är alltså det belopp som
stod på HLU-blanketten som ni fick i oktober
2004. Den rabatt som stod på HLU-blanketten,
som ni fick i år i oktober dras av på hyresavin för
januari 2007.

Vi ger boenderabatt till våra
trogna hyresgäster!
Är du en trogen hyresgäst hos Burlövs Bostäder
får du vår uppskattning genom en kvarboenderabatt. Sammanlagt betalar Burlövs Bostäder i
år ut 1,6 Mkr.
Alla som bott i sin lägenhet minst tre år eller längre
får rabatt.
Exempel: Har du bott i samma lägenhet i minst
8 år får du 25 procent av en månadshyra. Har du
bott i samma lägenhet i 7 år får du 24 procent, 6 år
23 procent, 5 år 22 procent, 4 år 21 procent och
3 år 20 procent.
Boenderabatten betalas ut i december månad
under förutsättning att lägenheten inte är uppsagd
före den första december eller att hyresgästen inte
har en skuld till Burlövs Bostäder.

FÖRETAGSNYTT
Jenni Brandin
arbetar sedan augusti som receptionist på Burlövs Bostäders
huvudkontor.
Jenni har tidigare arbetat som
receptionist på olika företag och
som instruktör inom hälso- och
friskvård.
På fritiden tränar hon aerobic
och spinning och umgås med
kompisarna.

Elvisa Ajanovic
började som fastighetsarbetare
hos Burlövs Bostäder i augusti.
Hon har tidigare arbetat som
barnskötare men tyckte det var
roligt att prova på något nytt.
Hon trivs väldigt bra hos Burlövs
Bostäder och tycker arbetet är
omväxlande och självständigt.
På fritiden umgås hon med
sina barn.
Vi önskar Jenni och Elvisa lycka till och hälsar dem välkomna till Burlövs Bostäder AB.

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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Lindas och Ronnies
tekakor
(10–12 stycken större tekakor)
50 g jäst
6 dl ljummet vatten 37°
2 tsk salt
0,5 dl sirap
0,5 dl olivolja
8 dl (530 g) mörkt lantbrödsmjöl
9 dl (560 g) ekologiskt
vetemjöl, t.ex. Änglamark
Värm vatten till 37° (fingervarmt).
Smula jästen i en bunke.
Tillsätt vattnet. Rör om.
Tillsätt sirap och olivolja. Rör om.
Tillsätt lantbrödsmjölet och salt (gärna i maskin).
Rör om.
Tillsätt det mesta av vetemjölet.
Arbeta kraftigt ihop till en smidig deg.
Låt degen jäsa i 45 minuter under bakduk.
Knåda degen i bunken eller på mjölat bakbord.
Forma degen till ca 10–12 stycken stora tekakor (ca
155 g/st). Lägg kakorna på bakplåtspapper på 2 plåtar
och pricka tekakorna med en gaffel. Strö över lite mörkt
lantbrödsmjöl.
Låt jäsa ytterligare 30 minuter under bakduk.
Grädda i 225° (mitten av ugnen) i 10 min eller tills dess
att kakorna fått fin färg.
Låt svalna under bakduk.

Vilken krydda?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inte lika
Kännetecknar en elektriker
Manlig fröken ur
Gör laget före match
Blomma på havet
Som båten lägger till och från vid
Lösenord för rövare
Man från Finlandsbåt
Gör duktig trafikant
Äldre kyrkobyggnad
Säger den skånska värdinnan

Lösningarna finns nederst på sidan!

Vinnarna i Bostadskrysset nr 3/05
Den rätta lösningen:
GÅ OCH SE PÅ FOTBOLL
1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 200 kr,
går till Catherine Johnsson, Harakärrsvägen 32 i
Åkarp. 2:a pris får Ulla Thorstensson, Torngatan 10 i
Arlöv och 3:e pris Lars och Gunbritt Rosengren, Jacob
Persväg 21 i Arlöv. De får båda presentkort på
Coop Forum till ett värde av vardera 100 kr.
Grattis!

Vinnarna i Barnkrysset nr 3/05
Den rätta lösningen:
ZLATAN SKÖT

Rosmarin
Kajenn
Sesam
Persilja

9. Körvel
10. Basilika
11. Kummin
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Lyssna på Sven-Jonas närradioprogram så har du chansen att
vinna en T-shirt. Torsdagar
18.00–20.00.

5.
6.
7.
8.

Smält smöret i grädden. Tillsätt
socker, sirap och salt.
Koka upp blandningen. Tillsätt blockchokladen.
Koka tills en droppe stelnar i kallt vatten (cirka 18 minuter).
Blanda i de hackade nötkärnorna.
Smörj ett bakplåtspapper och vik upp kanterna så det
täcker halva plåten.
Skär den avsvalnad i rutor.

Vinnarna har meddelats per post
och avhämtat sina priser.

Nejlika
Kanel
Timjan
Peppar

100 g smör
250 g socker
0,5 krm salt
1,5 dl ljus sirap
1,5 dl grädde
125 g mörk blockchoklad
3 dl (200 g) nötkärnor

1:a pris, presentkort på Coop Forum värde 100 kr,
går till Sandra Pintos, Kornvägen 67 i Arlöv.
2:a pris får Sebastian Pintos, Kornvägen 67 i Arlöv
och 3:e pris får Oskar Holmgren, Rapsvägen 95 i
Arlöv. De får båda presentkort på Coop Forum på
vardera 50 kr. Grattis!

1.
2.
3.
4.

Ebbas Nötchokladrutor (godis)

Bostadskrysset
SKÄR
NER

VALDE
OCH
VRAKADE

RÄDDA

LÄGGER
PÅ HÖG

TÅG

FOTDEL

UPPBROTT

GEOMETRISK
FIGUR
STAT

RÄCKER

DE
STYCKAR

EMILSYSTRAR

GISSATS

BIBELMAN

AXPLOCK

DE
UNGA
MÄNNEN

FINKA

DELAD
HALVÖ
REN
APRIL

NYTTJAS
VID JAKT

PLAGG

TROLLFORMEL

AULA
FRÖDINGFIGUR

METODISKA

SPANNMÅL

FUMLAR
FÄSTS

GÖR
SKENHELIG

TOBAKSBOD

NYHETSBYRÅ
BABYLONSTAD

VALUTA

BÅTDEL

HÖJD
VANPRYDNAD

KVINNORÖST

TING

TRO

TENN

SLUT

FEJS

TYDER

MISSTAG

SÖTSAK

SPILLRA

TELEFONGUBBE

TRÄ
TRÖST

DEL

SKÅNSK
KOMMUN

SORT
SPRINGA
KENNEDY
KONTINENT

LÅNGSAM

KVINNONAMN

SOLGUD

TÄVLING
SES MED
TISSEL

FÅGLAR

SJÖNG

RÄNNA

KNEG

VÄNSTER

HALVGRÄS

MÄRKTA

FINSKT EPOS

HADE
PANDORA

VEN

SAMS

RAGATA

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 torsdagen den 19 januari 2006.
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
HUNDARNA

KÄRL MED
LOCK

Bostadskrysset
JOBBIGT
ATT
LYSSNA
PÅ

IDIOT

RÖSTER

FRUAR

ODELAD

KRAFT

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

KLOCKA

________________________________________

INTE
SÖTT
FLÖDEN

Namn: __________________________________
ÄR DIN
BOSTAD
FÖR DIG

SKRIVS
TILL
JULKLAPP

Barnkrysset

TON

UNDERRÄTTA

Skicka endast in den rätta lösningen i slingan

SPRINGA

Rätt svar:________________________________

REPTILEN
BOLLAR

Adress:__________________________________

FÖRT

SAGA

ROSA

VATTENDJUR SOM
BRÄNNS

EGYPTISK
SOLGUD

________________________________________
KAR
SKOPADE

Namn: __________________________________
Adress:__________________________________

SÖTA

KG
OCH
KM

Ålder: ___________
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I Vårbo Seniorer finns både glädje och gemenskap

Ebba Skjöld, ordförande i Vårbo Seniorer SPF Arlöv–Åkarp.

Ebba Skjöld trivs med livet. Vännerna är många och
umgänget med barn och barnbarn stort. En stor del
av sin dag ägnar hon åt sitt arbete som representant
för SPF i Kommunala Pensionärsrådet med alla frågor som rör äldre och där man behandlar remisser i
byggnads- och budgetfrågor.
En annan sak som ligger henne varmt om hjärtat är pensionärsföreningen, Vårbo Seniorer SPF Arlöv–Åkarp,
som hon var med och bildade 1998.
Ebba har varit ordförande sedan föreningen bildades
och den har gett både henne och de andra medlemmarna
mycket glädje och gemenskap.
– Det blir mycket större gemenskap i en liten förening. Vi är 75 medlemmar och vi har en otroligt bra
stämning, alla känner att de trivs. Dessutom är det inte
som i många andra föreningar att folk har sina ”givna
platser”. Här umgås vi med alla och sätter oss där det
finns plats, säger Ebba.
Sin första dator köpte hon när hon blev pensionär och
den har hon stor nytta av i sitt arbete med Vårbo
Seniorer. På denna gör hon bland annat programbladen
med kalendarium över vad som bjuds under höst och vår.
Höstens program har bjudit på väldigt varierande
teman. Medicinsk temadag, Piraten-kåseri, reseskildringar, Eva Thorén berättade från det diplomatiska livet och
Gåsmiddag på Vipan i Lund är en del av vad man hittat
på under hösten. Och varje år går man på Arlövsrevyn.

Den 16 december blir det julfest i Lindhaga församlingsgård i Åkarp. Julbordet dukas med olika sorters julmat, köpt eller hemgjord, till ett värde av 50–75 kronor
som de deltagande själv tar med sig. Ebba tar emot
anmälningarna och antecknar vad man tänker ta med sig.
Det som blir över tar var och en med sig hem igen.
Ebbas bidrag blir Nötchokladrutor (recept på Ebbas
Nötchokladrutor finns på sidan 10).
Bristen på lokal har tidigare varit ett problem för
Vårbo Seniorer men nu har det löst sig genom att föreningen får låna Lokala Hyresgästföreningens lokaler på
Elisetorpsvägen i Arlöv. Vid stora evenemang hyr man in
sig i bland annat Lindhaga församlingsgård i Åkarp.
Ett annat problem som löst sig smidigt är utflykterna.
Med så få medlemmar kan det kan vara svårt att fylla
platserna i bussen och resorna blir dyra med en halvfull
buss. Nu samarbetar man med en ”Vänförening” i
Malmö och tillsammans har de även möjlighet att ordna
större evenemang.
Under sommarmånaderna har Vårbo Seniorer uppehåll men det hindrar inte att man träffas i alla fall.
– Sommaren har också sju dagar i veckan och då brukar vi träffas och grilla och upptäcka att livet är skönt,
säger Ebba.
Ebbas energi är outsinlig och det är inte bara seniorföreningen hon hinner med. På kvällen ska hon vara
chaufför till några vänner som vill ut och dansa och mitt
i vårt samtal ringer barnbarnet och tackar för de sextio
snittarna som farmor Ebba gjort dagen innan. Ebba
berättar att sondottern skulle ha inflyttningsfest i sin nya
lägenhet i Malmö och frågade farmor till råds om vad
hon skulle bjuda på. Ebba frågade om hon kunde få göra
snittar och den hjälpen tog barnbarnet med glädje emot.
– Det är så roligt med barnbarnen, vi kan prata om
allt. Och jag brukar säga att det inte är frågan om hur
gammal man är utan hur man är gammal, säger snart
åttioåriga Ebba.
Även om Ebba är vid god vigör tycker hon det är en
självklarhet att planera för sin ålderdom. Ebba bor sedan
flera år i ett hus som är anpassat för äldre och rörelsehindrade och menar att man ska se till att ordna sitt
boende inför ålderdomen medan man själv kan och har
möjlighet.
Ebba har varit ensam i många år men med sitt aktiva
liv behöver hon aldrig känna sig ensam.
– Jag brukar säga till mina vänner som också är
ensamma, har du tänkt på hur bra du har det. Du har en
egen fjärrkontroll!

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

