
JVF-BLADET
MEDLEMSINFORMATION FRÅN DIN VILLAFÖRENING

www.jvf.infoJuni 2013

Den lämpliga has-
tigheten i vårt om-
råde är 30 km/tim

Gräsklippning, byggnadsarbeten 

eller likvärdiga aktiviteter som 

förorsakar störande ljud bör 

inte förekomma inom området 

måndag - torsdag efter klockan 

21.00 samt fredag - söndag efter 

kl. 18.00

å du, håll musiken på en vettig 

volym så blir alla glada

Glöm inte de ge-
mensamma trivsel-
reglerna:

1. Informera grannarna även när du är borta kortare perioder.

2. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och  

 bara när det är mörkt ute.

 3. Be en granne tömma postlådan på post och reklam.

 4. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den.

 5. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt   

 tom.

 6. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er  

 tomt så att huset ser bebott ut.

 7. Förvara trädgårdsredskap inlåsta, så att de inte kan användas för  

 att krossa fönster eller bryta sig in i ditt eller grannars hus.

 8. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd, till exempel fönsterlås

Kraftfull häcksax fi nns att 

hyra, 100:-/dag inkl. bensin.

Kontakta Zoran Cullibrick, 

Ponnygatan 23, tfn: 132931

Dags att klippa 
häcken! 

Glad sommar och kör försiktigt!

G

att klippa 

grenar och 

häckar som hänger över eller minskar 

trottoarutrymmet utanför din tomt.

Tänk på...

Information om fi berprojektet
Fibergruppen som utsågs vid årsmö-

tet har under våren arbetat hårt  med 

att ta fram underlag för anläggning 

av fi berkabel i vårt område.

Målet har varit att skapa enklast 

möjliga hantering; av anläggning, 

ekonomi och administration.

För att kalylen ska hålla fullt ut och för att vi ska kunna genomföra projke-

tet till rimligt pris bör samtliga 339 fastigheter anmäla sig

Läs hela upplägget i bifogad presentation.

På sista sidan fi nner du en anmälningsblan-

kett. Glöm inte att denna ska vara inlämnad 

senast den 21/7 till Zoran Cullibrick Ponny-

gatan 23.

OBSERVERA! Några frågor är ännu inte lösta.

Det gäller bildandet av en samfällighet, vilket är ett krav från lantmäteri-

styrelsen och banken, samt administrationen och kostnaden av och för den 

ekonomiska hanteringen.

Lägg därför till ungefär 50:- ytterligare på den månadskostnad som presen-

teras i bilagan.

Semesterstängt


