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2 motioner inkom till års- 

mötet ang. parkeringssitu-

ationen på Derbyvägen 

och asfaltbeläggingen på 

Kuskgatan.

Motionerna och gatukon-

torets svar fi nns att läsa 

på vår hemsida: www. jvf.

info

Redovisning från årsmötet 

den  12 mars hos Husie IF

Trafi ksituationen i området 

kom åter igen upp till diskus-

sion.

Mötet var enhälligt överens 

om att maxhastigheten 30 km 

ska gälla.

Högerregeln gäller oav- 

kortat. 
Bara för att den ena gatan är 

bredare än den andra betyder 

inte detta att förkörsrätt gäller.

Underlätta genomfarten i 

våra gator.
Parkera på uppfarten när sådan 

fi nns till fastigheten.

www.jvf.info

Dags för sax!

Eftersom det förekommer många meter häck i området och det kan vara 

bevärligt att köra med elektiska häcksaxar, har föreningen köpt in en stark 

bensindriven häcksax av märket Hitachi. Denna kan nu JVF-medlemmarna 

hyra för 100:-/gång.

Kontakta Zoran Cullibrick på Ponnygatan 23, tfn: 132931 om du är in-

tresserad.

Det har inkommit en förfrågan  om intresset att 

lägga in fi berkabel i våra fastigheter för att höja 

hastigheten till Internet.

Finns det intresse för detta? 

Hör av dig på kontakt@jvf.info.

Läs mer detaljerad information på www.jvf.info

Högre hastighet på Internet

Styrelsen har varit i kontakt med 
en byggnadsfi rma i området, 
Hjelm & Co.
Ett presentationsblad kommer 
inom kort att delas ut från Hjelms, 
som senare bjuder in till ett öppet 
hus för visning på plats.

Vilket härligt möte!
Den 16 april fi ck ett 50-tal JVF-

medlemmar många goda skratt och 

kansk också lite tårar när det var 

picknick-underhållning med Mari-

anne Mörck. Hon berättade historier 

från sitt rika teaterliv och bl.a när hon 

satt i växeln på fordonregistret och 

som nyutexaminerad sjuksköteska på 

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Mycket roligt

Ett tack till Anita Ringdahl som verkligen 

gjorde själ för sitt namn och jagade fatt Mari-

anne Mörck


