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Den lämpliga hastigheten i 

vårt område är 30 km/tim

Trivseleldning i 
våra spisar
Texten saxad ur Miljöförvaltningens 
skrift augusti 2006

Öppna spisar, braskaminer, 
kakelugnar och liknande får en- 
dast användas för s.k triveleldning 
och högst 2 dagar per vecka.
Du får endast starta elden en gång 
per dygn och elden får bara hållas 
vid liv ett begränsat antal timmar 
per tillfälle.
Läs mer på hemsidan under trivselregler, 
www.jvf.info

Snöskottning av trottoarer
Glöm inte att skotta din bit av trot-
toaren utanför din fastighet.
Om det är möjligt, släng snön på 
den egna tomten och inte på gatan.
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Fira nyår är kul...
men ta hänsyn till dina grannar 
när du skjuter av nyårsraketer. 
Det är viktigt med behörigt av-
stånd till husen runt omkring och 
glöm inte att plocka upp pinnar 
och pappersrester dagen efter.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Dags för årsmöte

den 4 mars 2013 Husie Kyrkoväg 90

Medlem har möjlighet att lämna

motioner till årsmötet. Dessa ska

vara styrelsen tillhanda senast den 

22/2 2013. Maila till kontakt@jvf. info 

eller lämna i pappersform till

Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23

Till dig som inte varit med på våra årsmöten förut!

Ta nu vara på möjligheten att delta vid årsmötet. Du är 

med och påverkar ditt boendeomgivning genom förslag 

och motioner. Föreningen är ytterst lyhörd för nya idéer. 

Välkommen!

Vi närmar 
oss ljusets 
hastighet!

Under hösten har JVF:S styrelse 
varit i kontakt med vederhäftiga 
fi rmor för grävning och anlägg-
ning av fi berkabel i vårt område.
Från dessa och från fi rmor med 
tjänsteutbud typ TV, telefon och In-
ternet, har vi nu fått diger informa-
tion om vad som gäller för att anläg-
ga fi berkabel i Jägersro Villastad.

Alla fakta presente-
ras på årsmötet den 
4:e mars 2013.
Var med, lyssna 
av och påverka ut-
vecklingen av vårt 
område!

Trots att det är juletider så måste vi ändå utfärda 
en uppmaning att vara fortsatt vaksamma mot 
misstänkta individer i vårt område.
Det har under en längre tid varit en våg av villain-
brott i Malmö.Var uppmärksamma och håll koll.
Meddela dina grannar om du ska åka bort under 
helgerna. Grannsamverkan kan rädda otrevliga 
upplevelser.

Var vaksam!


