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Ge valberedningen 
förslag på nya styrelse-
medlemmar för 2015
Du kan ge förslag på en vän eller
granne i området som du tycker skul-
le passa. Naturligtvis ska den denna/e  
person vara tillfrågad. 
Varför inte ställa upp själv?!
Förslagen lämnas till 
Kirsten Porshall, Remontgatan 60
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Vi förbereder inför årsmöte 2015!

Trivseleldning i våra spisar
Texten saxad ur Miljöförvaltningens 
skrift augusti 2006

Öppna spisar, braskaminer, 
kakelugnar och liknande får en-  
dast användas för s.k 
trivseleldning 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

Jätteintressant besök på nya TV-huset

Onsdagen den 11 mars håller Jägersro Villaförening 
och Jägersro Villastads Samfällighetsförening årsmö-
te i Höjaskolans matsal. Ytterligare info kommer!
Medlem har möjlighet att lämna motioner till årsmötet. Dessa 
ska vara styrelsen tillhanda senast den 20/2 2015. Maila till kon-
takt@jvf. info eller lämna i pappersform till Zoran Cullibrick, 
Ponnygatan 23

Gatorna kommer succesivt att bli ut-
satta för grävningsarbete med anled-
ning av läckande fjärrvärmerör.

VA-verket håller på med 
underhållsarbete.

Delar av styrelsen medverkade på 
Migrationsverkets informationsträff 
som hölls i början av december. Mö-
tets mål var att belysa och informera 
om ändringen från allmänt hotell till 
ankomstboende för flyktingar. Starten 
som flyktingboende var planerad till 
den 18/12. Styrelsen återkommer 
med ytterligare information.

Migrationsverket och 
Jägersro Hotell

God Fortsättning på det nya året

 
Vi i Jägersro Villastad blev förvånade i höstas när våra skolpaviljonger transporte-
rades till Värmland. Efter mer än 40 år står vi nu utan skola i skolbristens Malmö. 
En tom tomt finns kvar i ett lugnt område. Kommunalrådet Anders Rubin vill ej ta 
i frågan. Han hänvisar till kommunalrådet Karolina Skog, vilket verkar underligt 
då hon ej har ansvaret för grundskolan. Lika oförestående är vi när grundskoledi-
rektören Anders Malmquist menar att det saknas underlag för en skola. Det sker 
ett generationsskifte bland de boende och yngre barnfamiljer tvekar att flytta hit. 
Någon har t.ex. sålt villan och flyttat till Svedala. Eftersom skolan var den kanske 
bästa kommunala skolan i denna del av Malmö kan säkert föräldrar transportera 
barnen hit.Skolbristen i Malmö kan ej lösas med en ny skola här, men kan bidra till 
att lösa Malmös skollokalproblem.                                    Jägersro Villaägareförening”

Insändare till Sydsvenskan ang. skolfrågan i vårt område.

Den 20:e och 24 november besökte 
sammalagt 30 JVF:are det nya TV-
huset i Västra Hamnen.
Vid besöket den 20:e sköttes guid-
ningen av en gammal SVT-räv Björn 
Björne och den 24:e tog Gunilla 
Nöjdh hand om gruppen.
Vi fick möjlighet att besöka SydNytt-
studion och fick också komma in i den

stora studion där inspelning av barn 
ocu ungdomsprogrammet Bacill Aku-
ten just avslutats. Vidare fick vi se hur 
lagring av inspelade program hanteras 
och hur dessa distribueras runt i lan-
det. Mycket intressant!
Eftersom många inte hade möjlighe-
ten att vara med kommer vi att boka 
ytterligare visningar under våren.

“Skolproblemen i Malmö.


