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Den lämpliga hastigheten i 

vårt område är 30 km/tim

Höst i tusen färger!

JVF:s styrelse jobbar vidare på 
att skaffa information om vad 
som krävs för att få Internet i 
fi berkabel och har kontakt med 
andra villaföreningar som genom-
fört liknande 

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

Bedrägeribrotten har ökat de senaste åren enligt Polisens statistik. Därför vill 
Polisen tillsammans med bland annat UC och bankerna informera privatpersoner 
om hur de kan skydda sig mot kreditbedrägerier av olika slag och vad de ska 
göra om de har blivit utsatta.
 
Råd till privatpersoner
• Ha lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post
• Kasta inte personlig information i soporna/tidningsinsamlingen (personnum 
 mer, kontonummer mm)
• Ha kontroll över dina ID-handlingar (pass, körkort och annan legitimation). 

Saxat från www.stoldskyddsforeningen.se

Var aktsam om din post!

Vill du läsa mer om att skydda din identitet? Gå ut på Internet och sök på 

”Stulen identitet”

Årets JVF-mästare i golf

...och inte minst, grannsamverkan
Byt telefonnummer med din granne så att ni kan nå varann om detta skulle behö-
vas. Inte minst när någon av er åker bort.

Tommy Hansson från Philips Belysning kommer och informerar 
om hur man ska välja rätt i lampdjungeln.

Upplysning i höstmörket

Måndagen den 29/10 i Husie IF:s lokaler. Kom kl. 17.30 
om du vill ha kaffe o kaka. Informationen startar kl. 18.00

Namn:_____________________Antal pers: ____________

Adress: _________________________________ 

Lägg anmälningen i brevlådan hos Gunnar Nilsson, Kuskgatan 24 eller 
hos Zoran Cullibrick Ponnygatan 23, senast den 24/10

Välkommen till informationsmöte om belysning.
Dags att se över ditt snöskott-
ningsavtal
Ronnie Fyhr och ClockRent är de 
aktörer som är verksamma i området.
Ytterligare detaljer fi nns på; 
www.jvf.info

Ang. fi berkabel för Internet

Från vänster, Bengt Wedin, Sven-Ingvar Lars-

son, vinnare Andreas Wedin, Lars Johannesson, 

Thomas Greek och katten bland hermelinerna 

Anita Ringdahl.

Lördagen den 15 september kl. 8.30
gick årets JVF-mästerskap i golf av 
stapeln på Sofi edals GK
Årets vinnare blev Andreas Wedin 
som får äran att arrangera JVF-mäs-
terskapet 2013.


