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HELGSTÄNGT
Torsdagen den 27
och fredagen den
28 december har
kontoret stängt.

Vi på Burlövs Bostäder önskar er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
Att klippa ut och sätta på ytterdörren!

Glöm inte ljusen!

Tomtarnas värld
För Ann-Christin Törnkvist är julen den bästa tiden på
året. Då förvandlas hennes lägenhet på Svenshög till
ett riktigt vinterlandskap där tomtarna står i centrum.
Varför det blev just tomtar som Ann-Christin började
samla på vet hon inte riktigt, men hennes mor var också
förtjust i tomtar så det ligger förmodligen i generna.
Ann-Christin växte upp under 1950-talet med mor, far
och tio syskon. Fadern arbetade som ladugårdsförman på
Arlövsgården och det var i en av de sex tillhörande längorna som familjen Törnkvist bodde. Huset bestod av kök,
två rum på bottenvåningen och ett rum på övervåningen.
För att alla skulle ha sovplatser inreddes en av garderoberna till ett av barnen och tre av barnen sov på vinden.
– Jag och två av mina systrar sov skavföttes i föräldrarnas sovrum, säger Ann-Christin.
Familjen hade en egen odlingslott och ett stall där de
hade grisar och höns. Ett par veckor före jul kom slaktaren.
Då värmde far upp vatten i en stor balja som sedan hälldes i ett stort tråg. Grisen slaktades och lades ner i tråget i
skållhett vatten. Sedan drog man av skinnet och band upp
grisen på en ställning och styckade den i lämpliga delar.
– Hela grisen togs till vara och av huvudet gjorde mor
sylta. Tarmarna, eller fjälster som det heter, fyllde mor
med kött och gjorde bland annat leverkorv och rullepölsa.
Julgranen togs in och kläddes på julafton. Julgransfoten var gjord som ett kryss av träklossar och granen
kläddes med änglar som man spritsade kristyr runt, sköra
fåglar med sidensvans och smällkarameller.

För Ann-Christin Törnkvist är julen den bästa högtiden på året.
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– Och så hade vi levande ljus i granen. Det var väldigt vackert, säger AnnChristin.
Trots att familjen var trångbodda så
var ett av rummen finrum och det användes bara vid högtidliga tillfällen. Det var
här hela familjen samlades på julen och
då dukades det upp massor av god mat.
– Maten var hemlagad. Förutom korvar, sylta och leverpastej gjorde mor lutfisk, brunkål, sillinläggningar och bakade
alla julkakorna, säger Ann-Christin.
– Alla barnen fick julklappar, oftast något handarbete som mor suttit och gjort
på kvällarna.
Sedan lekte vi lekar och jag tycker att
jag alltid haft roligt som barn.
Den fina barndomen och de härliga
jularna har präglat Ann-Christin. När hon
i god tid före första advent plockar fram
alla sina kartonger med julsaker, ja då
trivs hon som bäst.
Alla hennes tomtar bor ståndsmässigt.
Ann-Christin bygger upp vackra landskap
med hus och belysningar och den tomte
som inte trivs i den miljön är nog ingen
riktig tomte.

861 tomtar har Ann-Christin samlat på sig under åren. Den senaste tomten ﬁck hon i gåva av grannen.
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Boka in Burlövsfestivalen redan nu!
Veckan före midsommar, den 14, 15 och 16 juni 2013, är det dags igen med
Burlövsfestivalen. För alla dansanta kan vi berätta att festivalen kommer att
bjuda på både ”kasedans” och lite modernare dans. Det blir också tivoli
med en ny spännande attraktion och vi jobbar på att få hit nya marknadsförsäljare. Som tidigare år har vi också vårt populära hyresgästlotteri där man
som hyresgäst hos Burlövs Bostäder har chansen att halvera sin hyra för en
månad.
Radio 92,0 är med oss hela helgen och på söndagen kan man önska sina
favoritlåtar i direktsändning.
Det blir också underhållning. På lördagen kommer bland annat Lasse
Sigfridsson från Lasse Stefanz att göra en show med sina egna och
Lasse Stefanz låtar.
Nytt för i år är hyresgästernas loppmarknad där du som hyresgäst hos
Burlövs Bostäder kan få låna bord och plats gratis. Är du intresserad kan du
höra av dig till Sandra Larsson, 040-53 97 41 eller skicka en intresseanmälan
till info@burlovsbostader.se

Fototävlingen
avgjord
Ett stort tack till alla som skickat in
bilder till Fototävlingen.
Vi har dragit fem vinnare som alla
fått sig tillsänt presentkort på Coop
på vardera 200 kronor.

Vi i festkommittén tar gärna emot idéer och förslag från våra hyresgäster.
Hör av dig och berätta vad du vill höra eller uppleva på Burlövsfestivalen.

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

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 Pers plats 4
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 12–26
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Uppsamlingsställen:
Gräsmattan mellan husen
Utanför miljöhuset
Gaveln Jakob Persvägen 15
Bredvid nybyggda radgarage
Cykelparkering (passagen) Lundavägen 20
På gaveln av Dalbyvägen 17
Utanför respektive miljöhus
Utanför miljöhuset
Containerplatsen vid 100:a-gården
Framsidan av huset
Bredvid miljöhuset vid 1:an
P-plats nr 1 vid garagenedfart
Utanför miljöhuset
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

Alf lämnade Malmö för Arlöv
Att flytta från en sjurummare på
180 kvm i centrala Malmö till en
tvårummare på 60 kvm i Arlöv låter
för många som att byta ner sig.
Men Alf Andersson, som precis flyttat in i Nya Granliden, tycker precis
tvärtom.
– Jag har fått en helt annan livskvalitet med den här lägenheten och
ska jag flytta härifrån så får de bära ut
mig, säger Alf.
Alf hade turen att få precis den
lägenhet han ville ha. Nu ser han
framemot våren och sommaren när
han tillsammans med sina två katter kan sitta på sin balkong och se
grödan växa.
Något som han uppskattar i sitt
nya boende är tystnaden.
– I min förra lägenhet var det
aldrig tyst. Jag bodde utmed en hårt
trafikerad väg och med en stor bussstation nedanför lägenheten. Här på
Granliden har jag varken trafik eller
grannar som stör. Dessutom är det så
trevligt för här hälsar man på varandra
när man möts.
Vackra möbler och mattor varvas
med fina konstverk och det märks att
Alf har ett stort intresse för heminredning. Hemmet är smakfullt inrett och
färgerna är i harmoni med varandra.
Det är som att titta i en heminredningstidning. Nu väntar Alf på att

Varje detalj i Alf Anderssons hem är noga utvald.
få hänga upp gardinerna som han
beställt till vardagsrummet. Ett prov
av tyget visar att de kommer att bli
pricken över i:et.
I hallen står en tävlingscykel. Med
den trampar Alf i väg nästan varje
dag till gymmet i Malmö.
– Många undrade varför jag
flyttade ända till Arlöv. Men det tar

faktiskt mindre än en kvart att cykla till
Malmö. Hade jag bott i ett av Malmös
ytterområde så hade det tagit längre
tid att ta sig in till centrum. Dessutom
ligger hyrorna många tusen kronor
billigare per månad här i Arlöv än vad
de gör i Malmö, säger Alf.

Efter gymmet kopplar Alf gärna av i sin sköna soﬀa.
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Små steg kan
göra stora avtryck
Var med i Allmännyttans energisparkampanj
Handen på hjärtat, hur ofta står du
kvar en extra stund i duschen och
bara njuter av det varma vattnet? Eller
vaknar du på morgonen och upptäcker att det lyst i hallen hela natten eller
att tv:n står på i stand by-läge dygnet
runt? Inte hela världen kan man tycka.
Men om hela världen faktiskt stängde
av varmvattnet lite tidigare, kom ihåg
att släcka lyset och slutade använda
stand by-läget så skulle vår energiförbrukning se betydligt bättre ut än den
gör idag. För vi gör av med lite för
mycket energi.
Men nu kan vi ändra på det, för
nu har Allmännyttan startat sin egen
energisparkampanj. En kampanj som

ger oss de små smarta tipsen som
gör att vi kan minska energiförbrukningen utan att ändra vår livsstil allt
för mycket.
Vi på Burlövs Bostäder AB är med
i kampanjen. Vi kommer att se till att
du som är hyresgäst hos oss får tillgång till alla smarta tips. Bland annat
genom att bjuda in dig till
www.allmännyttan.se där du kan hitta
bra och konkreta energispartips, spela
ett roligt energisparspel (som är tänkt
för barn men som funkar lika bra på
spelsugna vuxna) och läsa om hur
andra gör för att spara energi. Tillsammans med julklappen som vi delar
ut till alla hyresgäster får du också en
broschyr med enkla energispartips.

NY LAYOUT PÅ HEMSIDAN
Hemsidan kommer att genomgå en genomgripande
förändring med ny layout samtidigt som texter och bilder kommer att uppdateras.
Hyresgästen kommer att få bättre överblick över sin
status, hyresavier och felanmälan.
Uppdatering av hemsidan kommer att fortlöpa under
hela 2013.

Vi hoppas att du, precis som vi, vill
vara med och spara energi. Tillsammans kan vi med ganska små insatser
göra riktigt stor skillnad. Det tycker vi
ska bli kul.
Fakta om energiförbrukning i
bostäder
Bostäder och lokaler står för nära 35
procent av Sveriges energianvändning. Att minska energianvändningen
i bebyggelsen är viktigt för att uppnå
de nationella miljömålen. Riksdagen
har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år
2020 samt halverats till 2050 jämfört
med 1995 års nivå.

FELANMÄLAN VIA INTERNET

Att göra felanmälan på Internet är

både enkelt och
tidsbesparande.
Du slipper telefonköer och kan lätt
göra din
felanmälan genom att logga in på
Mina sidor
vilken tid på dygnet du vill.

Företagsnytt

Burlövs Bostäder har fått ett nytt
ansikte utåt.
Sedan början på november
arbetar Rebecca Ulfsheden som
receptionist hos Burlövs Bostäder.
Rebecca har många års erfarenhet och med sitt glada och trevliga
sätt har hon redan blivit populär
både bland hyresgästerna och bland
personalen.
Hon har även en utbildning som
musikpedagog och ägnar fritiden åt
att spela piano, harpa och att sjunga.
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LÅT RUT GÖRA JOBBET!

VÅRA HUSVÄRDAR

Sven-Inge Ry

dh, Kornvägen
63 –
Rapsvägen 13
7

Alla som någon gång har flyttat vet vilket jobb det innebär. När man väl
har kommit på plats i den nya bostaden ska man dessutom flyttstäda den
gamla lägenheten.
Då kan det vara skönt att lämna över detta till en städfirma som utför jobbet.
Med Rutavdraget får man 50 procent i skattereduktion, vilket innebär att
man bara betalar halva summan till företaget som man anlitar. Man får dessutom garanti på jobbet. Om inte lägenheten går igenom städbesiktningen är
det städfirmans ansvar att se till att den blir godkänd.
Kontakta några olika städfirmor och be om offert. Jämför företagen och ta
sedan det som känns rätt för dig.

n
rg, Kornväge
Jonas Granbe
ärrsvägen,
13–57, Harak
n
Blomsterväge

Göran Ekström, besiktningsman

Göran Ekström, Elisetorpsvägen 9–11, Jacob Pers väg.
Besiktningsman för alla områdena

NYA BESÖKS- OCH TELEFONTIDER
From 1 januari kommer vi att ändra våra besöks- och telefontider.
Besökstider: måndag 13–18, tisdag–torsdag 10–16 och fredag 10–15.
Telefontider: måndag 10–18, tisdag–torsdag 10–16 och fredag 10–15.

RÄTT TELEFONNUMMER
Har ni nytt telefonnummer vänligen glöm inte att via Mina sidor på hemsidan ändra till det nya numret. Vi behöver rätt telefonnummer när vi
söker er angående exempelvis felanmälan. Utan rätt nummer är det svårt
att hjälpa er.
Husvärdarna

Virvelvägen,
Dorin Bulucz,
aden,
tan, V. Promen
Betlehemsga
en 7,
Elisetorpsväg
Pilevallen
Strandgatan,

GOTT NYTT ÅR
För många människor och djur är tiden runt nyår en pina på grund av raketerna. De börjar säljas tidigt och sedan håller smällandet på långt in i januari. Att
skjuta upp raketer på nyårsafton är för många en trevlig tradition men den kan
också vara förenad med skador för livet.
I Burlövs kommun krävs polistillstånd om fyrverkeripjäser ska avfyras på offentlig plats med undantag för nyårsafton kl 18.00–02.00.
Visa hänsyn och var försiktiga.

Morgan Lilja, Kyrkogatan,
Dalbyvägen, Torngatan, Geuken,
Skrattmåsen, Nygatan,
Jacob Pers plats, Parkgatan
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Biblioteket är till för alla!
Har du upptäckt allt man kan göra på biblioteken i Arlöv och Åkarp? Du vet förstås att man kan låna böcker
på många olika språk, musik och barnfilmer helt gratis.
Men vet du också att man kan använda datorer med skrivare, släktforska, låna e-böcker till surfplattan, skicka fax,
skanna dokument, läsa dagstidningar på 48 olika språk på
datorn eller spela schack en stund?
Är du nybörjare eller ovan vid dator så kan du gå en
kort kurs här eller få personlig hjälp helt gratis!

En eftermiddag i månaden visas film för vuxna på Arlövs bibliotek, även detta gratis.
Kom in på biblioteket och hämta programmet där du
kan läsa om konserter, föredrag och utställningar!
För barnen ordnas mycket roligt på höst-, sport- och
sommarloven. På tisdagsförmiddagar läser vi sagor på
båda biblioteken. Vissa lördagar kan man lyssna på sagor
på arabiska, persiska och polska. Fråga på biblioteket!
Välkommen in på biblioteket du också!

Boktips

Kathryn Stockett

Herman Lindqvist

En stor roman om tre kvinnor i den
amerikanska södern på 1960-talet och
deras olika livsvillkor. De svarta hembiträdena förnedras och diskrimineras,
men får också god inblick i sina vita
arbetsgivares liv. Hyckleri och rasism
skildras, men även hjälpsamhet och
humor får plats i denna fantastiska
roman.

Mitt i allt
Journalisten och författaren Herman
Lindqvist har rest mycket och bevakat
många krig och oroshärdar över hela
världen. I sin 55:e bok skriver han om
sitt eget spännande liv och alla äventyr
han har varit med om. Följ med på
hans resa.

Filmtips

De andras liv
En Stasi-agent i Tyskland bevakar
den framgångsrike manusförfattaren
Georg och hans partner skådespelerskan Christa-Maria, som båda är
stjärnor i ett socialistiskt samhälle.
Men när de inte håller sig lojalt till det
politiska systemet ökar bevakningen
och Stasi-agenten Weissler blir alltmer privat intresserad av parets liv.
Fantastiska skådespelare, gripande
människoöden och en av de bästa
filmerna jag någonsin har sett.

Till och med regnet
är en stark, verklighetsbaserad berättelse av regissören Iciar Bollain.
Filmen utspelar sig på två plan.
Filmmakaren Sebastian kommer med
sitt filmteam till Bolivia för att göra en
historisk film om Christopher Columbus första möte med indianerna.
Skådespelarna som skall spela indianer väljs ut bland lokalbefolkningen.
Under inspelningen visar det sig att
lokalbefolkningen är indragen i ett
liknande politiskt maktspel nu som då
för 500 år sedan. Columbus ville ha
indianernas guld. Nu är det en internationell kartell som lägger beslag på
lokalbefolkningens vattenresurser, de
vill tjäna pengar på allt, till och med
regnet.
Intressant, engagerande film med
utmärkta skådespelarprestationer.
Spaniens Oscarsbidrag 2010.

Franska nerver
En feel good-komedi och ett bra sätt
att upptäcka fransk film. Jean-Pierre
Améris film om chokladfabrikören
Jean-René och den superbegåvade
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Niceville

chokladkonditorn Angélique är en
film om kärlek som övervinner allt,
även supersensitiva nerver. Angélique
svimmar varje gång hon närmar sig
en man, Jean-René byter skjorta ett
antal gånger under en dejt på grund
av sin nervositet. Blygsel och en gemensam passion för choklad förenar
dessa två personer och bäddar för
en varm, underhållande komedi med
finurlig situationskomik.

Dagbok för alla mina fans –
Rodrick regerar
En storebror kan innebära stora problem!
Greg upptäcker att det finns större
problem än högstadiet – hans egen
familj! Filmen är en uppföljare till
”Dagbok för alla mina fans – Gregs
bravader”. Båda filmerna baseras på
den otroligt populära barnbokserien
Dagbok för alla mina fans av Jeff Kinney. Se en charmig, rolig och fartfylld
film!
Böckerna och filmerna finns naturligtvis att låna på biblioteket.

Garaget – Hemmet för ditt fordon

Så här kunde det se ut före besiktningen.
Regler för garage och parkeringsplatser under tak framgår av gällande kontrakt. Dessa regler har
förtydligats och tillställts samtliga
kunder som hyr dessa platser av
Burlövs Bostäder AB.
Vid besiktning tillsammans med
Räddningstjänsten Syd visade det sig
att det fanns mycket som inte ”hörde
hemma” i garagen. Detta har vi informerat om i Bobladet och nu fortsätter vi arbetet med att ”städa upp” i
garagen.
Svenshög blev det första av flera
områden som vi fokuserade på. Där
kontaktades de som inte följt uppsatta regler med information om vad
som var fel i ”deras” garage.
Efter det att sista datum för åtgärd

passerats har ny inspektion skett.
Glädjande nog kunde vi konstatera
att de allra flesta förstått det viktiga i
vårt arbete och sett till att tömma sina
garage. Endast ett fåtal kunder har
inte till fullo städat sina garage. Dessa
kommer att kontaktas av Burlövs Bostäder och därefter kan det bli aktuellt
att säga upp gällande kontrakt om vi
inte når vårt mål.
Under kommande månad fortsätter vi kontrollen av garage på övriga
områden i vårt fastighetsbestånd med
start på Harakärr och Rinnebäck. Den
som redan nu vet med sig att det
finns för mycket prylar i sitt garage
gör klokt i att förekomma oss och inte
riskera onödig kontakt från vår sida.
I lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor anges vad som krävs av ägare
och nyttjanderättshavare vad avser
brandskydd i bland annat garage.
I flerbilsgarage får endast förvaras,
förutom fordon i ”körbart” skick, per
garageplats
• En uppsättning vinterdäck/sommardäck, 4 eller 5 stycken
• En takbox och ett takräcke
• Bilvårdsmaterial som ryms i en
15-liters spann
• En (1) cykel är OK att ha i garaget
Ingenting utöver detta!
Motorvärmare eller kupévärmare är
inte OK att använda i våra gemensamma garage.

VIKTIGA KONTAKTER
Växel
040-53 97 00

Felanmälan
Mån–fre 10.00–12.00
040-53 97 20 eller via www.burlovbostader.se

Burlövsportalen
Bredband, tv och telefoni
www.burlovsportalen.se

Kabel-TV och Internet
com hem
Kundtjänst och felanmälan 0771-55 00 00

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

Boktips
Böckerna
”Burlöv förr och fortfarande”
(60:–)
”Arlöv – som det var” (80:–)
av Sigvard Leveau

finns att köpa på
Biblioteken i Burlöv

Det är inte heller tillåtet att göra
egna elinstallationer i förhyrd garageplats.
Eventuella nya elinstallationer
utförs av Burlövs Bostäder genom
behörig entreprenör.
Ronnie Sjöberg
Miljö- och säkerhetsansvarig

Skadedjursbekämpning
Anticimex
Vid skadeanmälan hänvisas till försäkring via Gjensidige
med försäkringsnummer 1113346
Mån–fre 08.00–16.00, lunchstängt 11.30–12.15
077-140 11 00

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

Hemförsäkring genom Burlövs
Bostäder
Mån–fre 08.00–17.00
Vid skada eller inbrott ring Länsförsäkringar
040-633 80 00
www.lansforsakringar.se
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JULKRYSSET
KOMMUNISTER

FLERTAL

ALTERNATIV
MEDICIN

ÖVERSKRIFT

VÄTSKA

RÖTAN

OMSORGSFULL

PREDIKAMENT

TRÄD

YTMÅTT

SAMS

KRAFT

BUSKE

TALISMAN
VITSDAM
KILIMANJARO

KAN MAN
HÄST
GAMMAL
FORDMODELL
SNARA

FRISK
FÄRG

ÄVJA

RÖK

ÄDELSTEN

TRÄNGDA
BYGGSTEN

SKIMMER

OVÄDER

BÅLVÄXT

ÄMNEN

VIMSIG

PLATSERNA

BEDUIN

VANN VID
TRAFALGAR

SKREV
ZOLA

FÖRSTÅ

LINJE

TIDIGT
VERKLIGA

SKYNDSAMMA

SOLVARV

HARANGERNA

PRYDER
GOLV

LINA
STRÅ

JORDART

SLOG
DANK

TILL EN
BÖRJAN

FÅGEL

VARUPACKE
TVÄTTMEDEL
SVORDOMAR

HÄST
OSMANER

ASIATISK
HUVUDSTAD

POVEL

HAL

ACCEPTERA
ROVVARAR
FÅGEL
LÄNGST?
LAG

FORTFARANDE

NORPAR

STORA
FRUKTER

MATTILLBEHÖR

RYSSJA
TILLÄTS

BERTS
PARTI

KÄRLEKSGUD

LIDANDET

GISSA

FOGLIG

ÄR
GYMNAST
TOKYO FÖRR

INNESTILAR
BETYG
FÖRR

BILMÄRKE
SOM
FÖRSVANN

RIKTNING

PRONOMEN

REGLAR

ÅTERRESA

CALVIN
KLEIN

BRYTS
SPEL

FÖRVÄRV

TILLGRIPA

LYSKRAFTEN

ÖVRE
GRÄNS

TENN

3,14

NAMN
NAMN

FISK

LÖNER

POLYNESISKT
FOLK

BALTEN

De tre första dragna rätta svaren i Julkrysset 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. Lösningarna ska vara oss tillhanda senast måndagen den 28 januari 2013. Vinnarna meddelas per post
och publiceras i vårt nästa nummer. Svaren skickas eller
lämnas till Burlövs Bostäder, Dalbyvägen 35, 232 22 Arlöv.
Eller skickas per e-post till info@burlovsbostader.se
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TECKEN

JULKRYSSET
Skicka endast in den rätta lösningen i slingan
Rätt svar:
Namn:
Adress:

BARNENS SIDA
TROLLA BORT EN SLANT
Du behöver en enkrona, femkrona eller tia, en handduk
och en medhjälpare.
Ta slanten mellan tummen och pekfingret och lägg en
handduk över handen.
Sen frågar du om någon tror att du kan trolla bort slanten. Låt alla få känna under handduken om slanten finns
där. Du har avtalat med mamma, pappa eller någon annan
att ta kronan och därför låter du den personen känna sist.
Hokus, pokus, filiokus. Dra handduken från handen och
visa att slanten är försvunnen.
Sedan kan man trolla fram slanten igen. Gör om proceduren och låt alla känna under handduken så att de förvissar
sig om att slanten inte finns där. Sist tar du den personen
som har slanten och då sätter han/hon tillbaka slanten i
handen igen. Dra sedan av handduken och visa att du trollat tillbaka slanten.

TROLLA MED KORTLEK
Tag 27 kort och lägg ut dem i tre högar, nio i varje med
rätsidan upp.
Låt någon under tiden tänka på ett kort och be denne
ange i vilken hög kortet ligger.
Ta ihop högarna så att högen med det utpekade kortet
kommer i mitten.
Lägg ut igen, hela tiden med rätsidan upp. Börja från
vänster och låt personen återigen peka ut vilken hög kortet ligger i.
Lägg ihop igen på samma sätt, där högen med det
utpekade kortet hamnar i mitten.

Barnkrysset
RYMMER
FÅR DU
VÄL 24/12

PROTESTERADE

BÄR
SOLDAT

SALAR

KARL

KONSTMATERIAL

UTFÖRSÄLJNING

TRÄ

FARFARS MJUKA PEPPARKAKA
1 ägg
1,5 dl mjölk
2 msk smör
3 dl socker (250 g)
3 dl mjöl (180 g)
1,5 tsk kanel
0,5 tsk ingefära
0,5 tsk nejlikor
1 tsk bakpulver
Vispa ägg, mjölk och smör (inte för länge).
Rör ihop de torra ingredienserna.
Blanda allt till en jämn smet.
Häll blandningen i en smord och bröad form.
Baka i 180 grader cirka 50 minuter.

– Mamma vad önskar du dig i julklapp?
– Jag önskar mig snälla barn.
– Hurra, vi ska få syskon!
Binas julafton är på Tjugondedag jul för då är julen
för-bi.

De tre första dragna rätta svaren i Barnkrysset
vinner presentkort på Coop Forum, värde 100 kr.
Lösningarna ska vara oss tillhanda senast måndagen
den 28 januari 2013. 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

GÖR
MJÖLK

LAND I
KRIG

ETIK

HAN LA
RÄLS
STÄLLA BIL

Lägg ut på nytt och fråga personen vilken hög kortet
ligger i.
När nu korten läggs ihop som förut så är det sökta
kortet det mittersta. Ta korten bakom ryggen och räkna 14
kort. Det är det fjortonde kortet som det sökta.
Detta kan också utföras med 21 kort (då blir det elfte
kortet det sökta) och 33 kort (då blir det sjuttonde kortet
det sökta) eller över huvud taget ett med 3 jämnt delbart
antal.
Det sökta kortet kommer alltid efter att man lagt ut
korten 3 gånger och hoptagningarna i mitten av högen.

SKÄR

SKÄNKTE
BALJA
SKRIK
FANTOMENHÄST
LUGN

STYRBÅT
TRIPP
BARSK
F
E
L

BARNKRYSSET
Skicka endast in den rätta lösningen i slingan
Rätt svar:
Namn:
Adress:
Ålder:
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Vilken krydda?

SUDOKU LÄTT

3

1. Inte lika
2. Kännetecknar en elektriker
3. Manlig fröken ur
4. Gör laget före match
5. Blomma på havet
6. Som båten lägger till och från vid
7. Lösenord för rövare
8. Man från Finlandsbåt
9. Duktig trafikant
10. Äldre kyrkobyggnad
11. Säger den skånska värdinnan

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

Goda sillinläggningar
SENAPSSILL MED HACKADE ÄGG

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

SUDOKU MEDEL

1 stor burk senapssill
1 stor burk crème fraiche
1 rödlök
4 kokta ägg
1 knippe dill

6
3

Hacka rödlöken fint, hacka äggen smått och hacka dillen.
Häll crème fraiche i en glasskål och lägg därefter i senapssillen,
rödlöken, dillen och de kokta äggen och blanda runt.
För att få bästa resultat så gör den två dagar i förväg,
låt stå och dra i kylen. MUMMA!!!

GAMMALDAGS SILL
1 dl vispgrädde
1 msk vitvinsvinäger
2 msk socker
10 cm purjolök
1–2 msk hackad dill
1 burk matjessill

4
8 2

1
9

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

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

SUDOKU SVÅRT

3

9
1

2
4

2

Rör ihop grädde med vinäger och socker.
Finhacka purjolöken och blanda ner den i såsen tillsammans
med dillen.
Häll av spadet av matjessillen och skär sillen i smala skivor och
blanda ner.

Svar till Vilken krydda: 1. Nejlika 2. Kanel 3. Timjan 4. Peppar
5. Rosmarin 6. Kajenn 7. Sesam 8. Persilja 9. Körvel 10. Basilika
11. Kummin

Box 103, 232 22 Arlöv
info@burlovsbostader.se

8
1

6
2

4
7

4

3

6
2 5
1 5
4 7 8

7 8
9 6 1
5
3
2

6

7
3 5

Telefon: 040-53 97 00
Telefontid måndag 10–18, tisdag–torsdag 10–16, fredag 10–15
Besöksadress: Dalbyvägen 35, Arlöv
Besökstid: måndag 13–18, tisdag–torsdag 10–16, fred 10–15
Lunchstängt: 12–13
Felanmälan: www.burlovsbostader.se

