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MEDLEMSINFORMATION FRÅN DIN VILLAFÖRENING

Nu är det dags för en uppföljning på studiebesökt vi gjorde i det gamla TV-huset på Agnesfrids-
vägen 2005. Det blev mycket uppskattat.

Denna gång besöker vi på SVT i Västra Hamnen i Malmö den 20 eller 24 november, kl.16.30 
med rundvandring i ett modernt mediehus.
Alla guider arbetar inom Sveriges Television, direkt i verksamheten och har därmed stor erfaren-
het av TV-produktion och fri television ur olika perspektiv.

Rundvandringen tar cirka en timme

Eftersom antalet deltagare per tillfälle är begränsat till 15 personer har vi bokat 2 besöksdatum, 
20 och 24 november. Åldersgräns på besökarna är 15 år. 

Medtag legitimation för entré.

Anmälan till studiebesöket sker på talongen nedan

Oktober 2014 www.jvf.info

Följ med på studiebesök i det nya TV-huset

Tänk på
hastigheten!

Teckna kollektivt avtal om 
digital-TV fr. 45:-/månad. 

Läs mer om detta på www.jagersrofiber.se

Ny belysning på Jägersro Trav-
bana. Byggstart februari 2015. 
Beräknat vara klart i maj må-
nad.

Tänk på att förnya ditt avtal 
ang. trottoarrenhållning inför 
vintern. 

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

Jägersromästerskapet i golf gick av stapel den  
14 september på Malmö City GK, Kvarnby-banan. Som 
vanligt var det en liten tapper skara som tävlade.Thomas 
Greek (fjolårsvinnaren) var årets samordnare, övriga 
deltagare var Lars Johannesson, Andreas Wedin, Fredrik 
Wedin, Bengt Wedin, Sven-Ingvar Larsson och katten bland 
hermelinerna Anita Ringdahl.Tävlingen avslutades med 
gemensam middag 
och prisutdelning på Kvarnbybanans restaurang.Årets 
vinnare blev Anita Ringdahl efter en jämn kamp med 
sambon Lars Johannesson, lika på 32 poäng men Anita gick segrande ur tävlingen på 
lägre handikapp.

Klubban är slagen

Anmälan till studiebesök på nya TV-huset i Västra Hamnen

OBS! Medtag legitimation 

Anmälan lämnas i brevlådan på Ponnygatan 23 senast 13 november

Vi/jag kommer ............ pers.  Datum .....................

Adress: ..............................................................................

Namn: ................................................................................

Eftersom 
det endast finns 

15 platser per 
tillfälle, är det  
först till kvarn 

som gäller

Jägersroskolans öde – svaren från enkätutskicket
Några negativa p.g.a. trafiken till skolan stör. 
Statusen på området höjs med skola.
Andra förslag än skola är äldreboende, utöka 
förskolan, utöka lekplatsen med .t.ex boule-
bana, idrotsshall, ungdomsgård.
Några frågade om vi ej informerats.

Beslutet togs i slutet av januari men JVF har 
inte informerats.

Vi tackar för de 130 blanketter vi fick in!
Eftersom man kunde kryssa på flera alterna-
tiv kan procenttalen verka underliga.
72%  vill ha ny skola.
78 %  vill att vi bevakar ärendet.
0% för att vi ej skall agera.
Kommentarer:
Kan naturligtvis ej återge alla kommentarer. 
Många påpekar generationsskifte och behov 
av skola.


