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ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA
Torsdagen den 23 december o
 ch onsdagen
den 5 januari (trettondedagsafton) stänger
kontoret klockan 12.00. Fredagen den
7 januari har kontoret stängt.
Att klippa ut och sätta på ytterdörren!

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

Glöm inte ljusen!

En olycka händer så lätt!
En olycka är aldrig normal och
hade vi kunnat förutse vad som ska
hända i vårt liv så hade det varit
enkelt att förhindra alla faror. En
brand eller en vattenläcka kan få
förödande konsekvenser och när
man står där med ett totalförstört
hem så känns det åtminstone bättre
att veta att man har en hemförsäk
ring som täcker kostnaderna.
Om man tänker att mamma, pappa
och ett tonårsbarn får sitt hem förstört
i en lägenhetsbrand så är det enorma
summor det rör sig om.
Enligt försäkringsbolagens beräkningar är värdet på lösöret 170 000
kronor i vardagsrummet, 50 000
kronor i köket, 35 000 kronor i sovrummet (exklusive kläder som beräknas till 45 000 kronor per vuxen) och
30 000 kronor i barn/tonårsrummet
(exklusive kläder som beräknas till
30 000 kronor per barn/tonåring).
Det kan verka mycket men om vi
verkligen tittar och går igenom varje
pryl vi äger så blir det stora summor.
Har man då ingen hemförsäkring
om olyckan är framme så står man
helt enkelt ”på bar backe”. Om sedan

branden eller vattenläckan drabbar
hyresvärden eller grannarna så är det
inte bara sitt eget man ska ersätta.
Tveka inte, ring Burlövs Bostäder
redan i dag och teckna en hemförsäkring.
En extra förmån är också att försäkringspremien betalas månadsvis i
hyresavin.
Så här mycket kostar hemförsäk
ringen:
T.o.m.
64 år
1 rum o kök	  53 kr
2 rum o kök	  61 kr
3 rum o kök	  77 kr
4 rum o kök	  91 kr
5 rum o kök
100 kr

Fr.o.m.
65 år
38 kr
47 kr
58 kr
69 kr
77 kr

Högsta ersättningsbelopp för lösöret
är 800 000 kronor. Självrisken är 1 500
kronor. För 25 kronor i månaden kan
man också teckna Allriskförsäkring.
I hemförsäkringen ingår reseförsäkring upp till 45 dagar. Ska man
vara borta mer än 45 dagar erbjuder
vi en Tur & Returförsäkring för 30
kronor/månad.

Utan hemförsäkring kan tillvaron snabbt rasa
om olyckan är framme.

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
Skrattmåsen
Dalbyvägen 11–41
Nygatan 7, 13 och 6
Dalbyvägen 1, Lundavägen 29
Virvelvägen 101–377
Strandgatan 5
V. Promenaden 1–11
Betlehemsgatan 3–17
Pilevallen 1–20
Korn-/Rapsvägen 13–77
Rapsvägen 83–137
Harakärrsvägen 10–97
Harakärrsvägen 3–39
Blomstervägen 5
Parkgatan 10
Parkgatan 18–26
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Uppsamlingsställen:
Gräsmattan mellan husen
Gaveln Jakob Persvägen 15
Bredvid nybyggda radgarage
Cykelparkering (passagen) Lundavägen 20
På gaveln av Dalbyvägen 17
Utanför respektive soprum
Utanför soprummet
Containerplatsen vid 100:a-gården
Framsidan av huset
Bredvid miljöhuset vid 1:an
P-plats nr 1 vid garagenedfart
Vid sophuset
På containerplatsen vid hus 2
På containerplatsen vid hus 11
På traktorvagnsplatsen vid panncentralen
På gräsmattan vid tvättavdelningen
På gräsmattan vid miljöhuset
På gräsmattan till höger om huset
Vid sidan om miljöhuset

Nu öppnar Burlövs Portalen!
Sveriges modernaste hem finns i
Burlöv!
Under hela hösten har utbyggnaden av Burlövs Bostä
ders nya öppna bredbandsnät varit i full gång. Den
6:e december öppnar första etappen upp och ca 420
hyresgäster kommer därmed att ha tillgång till ett brett
utbud av tjänster och leverantörer inom bland annat tv,
bredband och telefoni.
Byggnationen av bredbandsnätet kommer att ske etappvis
i olika områden och beräknas vara helt utbyggt till samtliga lägenheter och lokaler under våren 2011.
På www.burlovsportalen.se samt på Burlövs Bostäders
webb www.burlovsbostader.se kommer alla hyresgäster att
kunna få mer information om tjänsteutbud och priser samt
när nätet blir klart till respektive område.

Bakgrund
Burlövs Bostäder tecknade i våras ett 7-årigt avtal med
kommunikationsoperatören iTUX. Avtalet innebär att
Burlövs Bostäders samtliga ca 2400 lägenheter och kommersiella lokaler kommer att få tillgång till ett öppet bredbandsnät där hyresgästerna kan välja mellan de främsta
tjänsteleverantörerna inom bland annat TV, bredband och

telefoni. De leverantörer som finns när bredbandsnätet går
igång den 6 december är:
Bredband
– Alltele
– Bahnhof
– Bredband2
– Com Hem
– Kramnet
– Tyfon
– Alltele

Telefoni
– Alltele
– Bahnhof
– Bredband2
– Com Hem
– Kramnet
– Tyfon
– Alltele

Digital-TV
– Com Hem
– Disatra
– Kramnet
– IP Sweden
– Serverado
– Viasat
– Com Hem

Support och installationstjänster:
– Bredbandsgruppen

Hur fungerar det?
För att få tillgång till de nya tjänsterna krävs det att Burlövs Bostäder kompletterar det befintliga kabel-tv-nät som
finns idag med ett nytt bredbandsnät (det kabel-tv-nät
som finns idag via Com Hem kommer även fortsättningsvis
att finnas kvar och fungera precis som idag). För att detta
ska vara möjligt kommer samtliga hyresgäster hos Burlövs
Bostäder att få besök av installatörer som kommer att
installera det nya bredbandsnätet i lägenheten. När det är
klart är det sedan bara för hyresgästerna att följa instruktionerna här intill för att komma igång.

Fyra enkla steg för att komma igång…
Bra att veta innan du kör igång!
Du har fått en Mediabox och ett vägguttag för Bredband, TV och Telefoni
(Figur A) installerad i din lägenhet. Du har även fått ett likadant vägguttag installerat i vardagsrummet (bredvid kabel-tv-uttaget). (Figur B)

Att komma igång är enkelt – Följ bara de här fyra stegen:
1. Koppla in den ena kontakten på den datakabel som medföljde detta
utskick i uttag 1 i vägguttaget i vardagsrummet (placerat bredvid kabeltv-uttaget – Figur B). För att kunna stoppa i kontakten behöver du först
ta bort locket. Det gör du genom att trycka in två flikar i nederkant och
samtidigt lyfta locket.
2. … och den andra kontakten i din dator.

3. Starta din dator och öppna ett webbfönster. Du kommer då direkt till
Burlövs Bostäders bredbandsportal – Burlövs Portalen. Portalen går också
att nå via internet på webbadressen www.burlovsportalen.se. På Burlövs
Portalen får du mer information om de olika tjänsterna och leverantörerna som erbjuder dem.
4. Välj den eller de tjänster som är mest intressanta. (Du kan max välja en
leverantör för bredband, en leverantör för telefoni och två leverantörer
för TV på samma gång). Klicka på beställ och följ sedan anvisningarna.
Om du beställer ditt bredband med ”inkoppling direkt”, behöver du bara
starta om din dator för att det ska fungera. I övriga fall ser du information
om detta från respektive leverantör.
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Den magiska julen
I det gamla bondesamhället upp
fattades julen som en tid då starka
krafter rådde. Guds makt var stor
men även den Onde ansågs vara
extra mäktig dessa dagar. Detta
skapade gynnsamma förutsätt
ningar för magiska handlingar, t.ex.
att skåda in i framtiden.
På många håll ansågs lucianatten
vara farlig och i folkmun var det årets
längsta natt. Då var trollen, de underjordiska och allt annat oknytt extra
länge i farten. Djuren kunde tala så att
människor förstod. Genom att ställa
sig naken framför en spegel kunde
man få se sin tillkommande i spegelbilden.
För att stärka sig mot alla farligheter borde man äta frukost tre eller på
vissa håll sju gånger innan man tog
sig an dagens sysslor. Ofta smakade
man på det som var färdigt av julmaten.

De magiska julljusen

Kors under bordet

Om ljusen på julbordet brann lugnt
och stilla under julaftonskvällen så bådade det gott för nästa år. Då skulle
alla få leva och ha hälsan. Lade sig
veken ner och ljuset började rinna, då
skulle den som satt på den sidan där
ljuset rann bli änka eller änkling under
nästa år.
På julbordet stod också ett extra
tjockt ljus. Det hölls brinnande hela
julnatten igenom. Ofta placerades ljuset i en skål med vatten för att ingen
olycka skulle ske. Vid midnatt sades
lågan i sällsynta fall kunna dela sig
och bli till två lågor – ett tecken på att
gud var närvarande.
Syskonljuset med en gren för varje
barn visade hur barnen skulle må
under kommande år. Brann alla lågor
lugnt skulle alla barn må bra. Flämtande lågor varslade om sjukdom
eller olycka och en slocknad låga om
död.

Fram till 1800-talets slut julpyntade
man stugans golv med halm. Den
gav värme, blev bädd till övernattande julgäster och var bra underlag
för julens alla akrobatiska lekar. I takt
med att brandförsäkringar började
tecknas försvann golvhalmen. För att
skaffa sig en hemförsäkring måste
man nämligen skriva under en försäkran att man inte hade halm på golvet
i boningshuset.
Julnatten var en magisk natt då allt
oknytt var i farten. För att skydda sig
mot det onda lade man ett kors under
bordet. Under julaftonskvällen var
det också lämpligt att ta tydor (varsel)
inför framtiden.

De döda åter
uppstod
En utbredd folktro berättade att
under julnatten kom de döda upp ur
sina gravar. De vandrade hem till sin
förra bostad för att inspektera hemmet. Folket på gården hade lämnat
all julmat framme på bordet så att
de döda skulle kunna äta om de
var hungriga. Sängarna stod också
tomma ifall ”döingarna” behövde
vila. Själv sov man på golvet i halmen.
Efter besöket på gården samlades
alla döda i kyrkan och höll sin egen
julotta. Vanligt folk skulle därför akta
sig för att komma för tidigt till jul
ottan, som i gamla tider kunde börja
redan klockan fem på morgonen.

Gå baklänges runt
kyrkan

Förr ansåg man att getabocken var skapad av hin onde och därmed symboliserade honom. Under
1800-talet blev han juklappsutdelare i borgerliga kretsar men i slutet av 1800-talet efterträddes
julbocken av jultomten.
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Att gå årsgång var ett sätt att se in i
framtiden. Detta kunde göras antingen under julnatten eller under
nyårsnatten. På fastande mage under
absolut tystnad skulle den ensamme
årsgångaren gå till tre (i Skåne var
det t.o.m. sju) kyrkor. Där skulle man
gå tre varv baklänges runt varje kyrka
och blåsa tre gånger in i varje nyckelhål som man passerade.
När man sedan vandrade hemåt
i natten fick man höra och se olika
tecken om framtiden. Hörde man
metallskrammel och skrik bådade det

Våra husvärdar

Sven-Inge Ry

dh, Kornvägen
63 –
Rapsvägen 13
7

Den ljusprydda lucian som serverar kaffe, pepparkakor och lussekatter är ursprungligen en
högreståndssed från Västsverige, där den är känd sedan 1700-talet. Först en bit in på 1900-talet
spreds seden till övriga landet och till andra samhällsklasser.
krig, såg man råttor och möss fick
man dålig skörd.
Årsgångaren kunde möta det
förskräckliga grismonstret ”gloson”,
som strök omkring på kyrkogården
för att springa mellan benen på dem
som gick årsgång. Gloson hade stora
lysande ögon och ryggen ombildad
till en knivskarp kam.

Karaktären av
gjorde giftermålet
Den förste som kom på besök under
nyårsdagen skulle helst vara en man
för att det nya året skulle bli lyckligt.
Man skulle akta sig för att låna ut
pengar på nyårsdagen. Då fick man
gå med ”öppen pung” under resten
av året.
För att hålla sig frisk skulle man
innan frukost äta ett äpple.
Den som ville se sin blivande
make/maka och samtidigt ta reda på
vilken karaktär denne hade gjorde
följande:
På fastande mage väntade man
med tre glas framför sig, ett glas
vatten, ett glas brännvin och ett glas
öl. Den tillkommande visade sig och
drack ur ett av glasen. Valde han vattenglaset betydde det att han hade

 ornvägen
rg, K
Jonas Granbe
ärrsvägen,
13–57, Harak
n
Blomsterväge

utmärkt karaktär, men drack han ur
brännvinsglaset visade det på dålig
läggning. Drack han ur ölglaset fick
man gifta sig med en som var lite
”sisådär”.

Niga för månen
När man såg nymånen för första
gången på det nya året kunde man få
en önskan uppfylld om man neg eller
bockade tre gånger för nymånens
skära. Pigorna frågade ofta månen
om vem man skulle gifta sig med
ramsan:
God afton, herr Nyårsny
vems skjorta skall jag sy
vems kaka skall jag baka
vems maka skall jag bli?
Den första man som pigan sedan
stötte på skulle hon gifta sig med.
Det här är en del av Cecilia Gagges
berättelser om hur det var att fira jul i
Sverige på 1700- och 1800-talen.
Vill man lära sig mer om hur man
firade jul i gamla tider kan man be
söka Möllegården i Åkarp. Fram till
den 30 december pågår utställningen
om julen. Öppettiderna är tisdag–
fredag 11–16 och lördag–söndag
12–16.

Göran Ekström, Elisetorpsvägen 9–11, Jakob Persvägen
10–23, Parkgatan 10

Virvelvägen,
Dorin Bulucz,
omenaden,
Pr
V.
n,
ata
g

Betlehems
Pilevallen
Strandgatan,

Morgan Lilja, Kyrkogatan, Dalby
vägen, Torngatan, Geuken,
Skrattmåsen, Nygatan 6, 7 + 13
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Favoritrecept
I vår kundtidning utlyste vi en tävling med favoritrecept. Vi har nu
korat Sten Segersten i Åkarp som vinnare och han får därmed ett
presentkort på Burlöv Center till ett värde av 500 kronor. Grattis!

Julklappstips

Stens ugnsbakade kycklingfiléer
4 kycklingfiléer
1 paket bacon
Västerbottenost alt. Falbygens 1878 i skivor
Fransk Dijonsenap
Soja
Knorr Sauce Chantarelle
Kantareller
Klyftpotatis
Olivolja
Flingsalt
Dela kycklingfiléerna på längden till 8 tunna filéer.
Stryk över lite Dijonsenap på varje filé och toppa med en skiva ost.
Rulla ihop filén med bacon och pensla över lite soja.
Lägg filéerna i en ugnseldfast form.
Lägg klyftpotatisen i en ugnseldfast form med några droppar olivolja över samt flingsalt.
Sätt in både kycklingfiléerna och klyftpotatisen i ugnen, 225 grader
i cirka 25 minuter.
Koka kantarellsåsen enligt bruksanvisningen på paketet. Ett alternativ är att göra egen sås med stekta kantareller. Används Knorr
Sauce Chantarelle så servera gärna maten med nystekta kantareller
med salt och peppar.
Serveras med en god sallad som tillbehör.

Böckerna
”Burlöv förr och fortfarande” (60:–)
”Arlöv – som det var” (80:–)
av Sigvard Leveau
finns att köpa på Biblioteket i Burlöv

Lyssna på Sven-Jonas närradio
program så har du chansen
att vinna en t-shirt.
TORSDAGAR KL. 18.00–20.00

Hit ringer du!
Växel

(

040-53 97 00

Felanmälan

Nattvandrarna

Mån–fre 08.00–12.00
040-53 97 20 eller via www.burlovbostader.se

i Burlöv

Kabel-TV och Internet

Prova på att nattvandra du också!
Alla vuxna är välkomna, ungdomarna
i kommunen behöver dig! Information via e-post: kent.sve@gmail.com
Anmälan nattvandring:
ring Monica 040-43 55 32.
Bli medlem i dag genom att sätta in
50:– på bg 5417-2309.
Glöm inte ange namn, adress,
e-post och telefonnummer!
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com hem
Kundtjänst och felanmälan 0771-55 00 00

Parkeringsövervakning
Q-Park
Felanmälan automater, felanmälan övrigt 0771-96 90 00

Skadedjursbekämpning
Anticimex
Mån–fre 08.00–16.00, lunchstängt 11.30–12.15 040-94 63 00

Trygghetsjouren
Mån–fre efter 16.00 och helger
(vid akuta fel eller störningar efter kontorstid) 010-470 51 11

Vad finns på julbordet?

SUDOKU Lätt

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

Nils Passel
Ylva Slakt
Siv Gadrack
Görn Grisstyr
Tyra Pingpod
Per Savtelje
Ulla T Brökt
Signar Prisma
Vilma Törp
Lasse Dartböld
Lisa Lataram

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ulft Stik
Lina Sjukk
Lasse Pryt
Tor Siback
Sten Franssosselej
Tum Ljus
Love Kverr
Jan Slups
Knorr Privas
Gus Diloj

Halloweenfest på Virvelvägen
Barnen på Virvelvägen gård k4 hade söndagen den 31 oktober
Halloweenfest i hyresgästlokalen.
Det är Marianne Pettersson som skickat in bilderna.
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(Svaren hittar ni längst ner på sidan)
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Är du en trogen hyresgäst hos Burlövs Bostäder får du vår upp
skattning genom en kvarboenderabatt.
Bor du i samma lägenhet i minst fem år får du 22 procent av en
månadshyra. Procenttalet räknas sedan upp med en procent per år.
Bor du i samma lägenhet i åtta år eller mer får du 25 procent tillbaka
på en månadshyra.
Boenderabatten betalas ut i december månad under förutsättning att lägenheten inte är uppsagd före den första december eller
att hyresgästen har en skuld till Burlövs Bostäder.

Rätt lösning i Bostadskrysset 3/2010:
EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD
Förstapris, presentkort på Coop värde 200 kr, går till
Eva Lundh. Andrapris får Inga Grimén och tredjepris
Lothar Niebuhr. De får båda presentkort på Coop till ett
värde av vardera 100 kronor. Grattis!

2
5

SUDOKU medel

5 4
6

Vi ger boenderabatt till våra
hyresgäster!
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9
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8 5
6
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SUDOKU svårt

1 6 1 3 72
1
6
2
3
9 7
9 7
1
6
2 8
2 8
5
2 9
5 1
5 6
7
3
9 7
4
2 1
7

1. Senapssill 2. Kalvsylta 3. Svagdricka 4. Risgrynsgröt 5. Dopp i grytan 6. Leverpastej 7. Köttbullar 8. Marsipangris
9. Vörtlimpa 10. Rödbetssallad 11. Ris à la Malta 12. Lutfisk 13. Julskinka 14. Pressylta 15. Ostbricka 16. Janssons
frestelse 17. Julmust 18. Leverkorv 19. Julsnaps 20. Prinskorvar 21. Julgodis

4

3 16 7 1 6 1 3 72
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Morgan Lilja ny husvärd i Arlöv
Det är inte utan att man höjer på ögonbrynen när
Morgan Lilja säger att han arbetat i tre år hos Burlövs
Bostäder. Och det har han faktiskt gjort – fast som an
ställd i Securitas där han ingick i Fastighets- och trygg
hetsjouren.
När sedan Morgan såg att Burlövs Bostäder behövde en
husvärd så sökte han jobbet.
Den 1 november var hans första arbetsdag som husvärd i ”Arlövs city” och hans stationära plats är på husvärdskontoret i kv Vakteln.
Morgan är född och uppvuxen i Östergötland och när
han flyttade till Skåne kunde en del språkförbistringar
uppstå och att ett gärde heter åker i Skåne lärde han sig
ganska snabbt.
Som småbarnspappa tycker Morgan att det är skönt
att jobba dagtid istället för om nätterna. Dessutom slipper
han att flacka runt på vägarna som han gjorde tidigare.
Förutom Burlöv hade Morgan också en del bostadsområden i Malmö, vilket innebar mellan 15 och 20 mils körning
varje pass.
Med kännedom om hur det fungerar i Burlövs Bostäder
jämför med andra bostadsområden konstaterar han:

– Av alla de bostadsområdena som jag har arbetat i har
Burlövs Bostäder de lugnaste områdena. Dessutom är Burlövs Bostäders fastigheter väldigt välskötta, säger Morgan.
Vi önskar Morgan lycka till och hoppas att han kommer att
trivas hos Burlövs Bostäder.

Morgan Lilja har tagit över Jonas Granbergs bovärdskontor på Torn
gatan och Jonas flyttar över till Svenshög.

Jonas Granberg startar om
Ibland kan man behöva en nystart och det var så Jonas
Granberg kände när han efter tio år som husvärd i kv.
Vakteln flyttade över till Svenshög. Jobbet är visser
ligen detsamma men det är nya hyresgäster och där
med också nya människor han lär känna.
Det som slår en när man möter Jonas är att han alltid är så
glad och verkar ha en positiv inställning till livet och jobbet. Men hur bär han sig åt?
– Jag har bra arbetskollegor och ett fritt jobb och dessutom träffar jag en massa trevliga människor i mitt arbete,
säger Jonas.
– Många av hyresgästerna i mitt tidigare område uppvaktade mig med blommor när jag slutade. Och sådant
blir man glad av, fortsätter han.
Att vara husvärd är att vara lite av en mångsysslare.
Arbetsuppgifterna varierar och ingen dag är den andra
lik. Det är läckande kranar som ska fixas och toaletter som
tjuter och visslar. Det är också inköp av material, projektering, besiktningar av lägenheter och arbetsledaransvar.
Och Jonas trivs med sitt jobb – och med livet.
Jonas och Sven-Inge Rydh har varit parhästar i många
år och nu när både Jonas och Sven-Inge har sin arbets-

Box 103, 232 22 Arlöv
info@burlovsbostader.se

plats på Svenshög så blir det förmodligen en hel del snack
och idéer på kafferasterna till deras gemensamma radioprogram.
För en tid sedan blev Jonas sambo med Åsa och för
alla som vill veta vem av dem som bestämmer var skåpet
ska stå – eller rättare sagt matrumsbordet – kan lyssna på
radion på 92,0 torsdagar mellan 18 och 20.

Information om det analoga
tv-utbudet
Fr o m 1 januari kommer det analoga tv-utbudet att
anpassas till Comhems standardutbud där 18 kanaler
ingår. Kanaler som inte längre kommer att sändas i det
analoga utbudet är: National Geographic, BBC World,
TV 4 Film, CNN, Animal Planet. På vår hemsida finns
information om grundutbudet för de analoga kanalerna.
Den som vill komplettera med fler kanaler hänvisas
till de digitala tv-abonnemang som erbjuds i det befintliga kabel-tv-nätet (Com Hem) och i bredbandsnätet (via
Burlövs Portalen) som successivt kommer att installeras i
alla lägenheter under 2011.

Besöksadress: Dalbyvägen 35, Arlöv
telefon 040-53 97 00, fax 040-43 25 63
besökstid måndagar kl. 9.30–18.00,
tisdagar–torsdagar kl. 9.30–16.00,
fredagar kl. 9.30–15.00
telefontid från kl. 8.00, lunchstängt alla dagar kl. 12.00–13.00

