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Trivseleldning i 
våra spisar
Texten saxad ur Miljöförvaltningens 
skrift augusti 2006

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

Snöskottning av trottoarer
Glöm inte att skotta din bit av trot-
toaren utanför din fastighet.
Om det är möjligt, släng snön på 
den egna tomten och inte på gatan.

Fira nyår är kul...
men ta hänsyn till dina grannar 
när du skjuter av nyårsraketer. 
Det är viktigt med behörigt av-
stånd till husen runt omkring och 
glöm inte att plocka upp pinnar 
och pappersrester dagen efter.

Ladda för årsmöte 2016
den 16 mars 2016 i Höjaskolans matsal

Medlem har möjlighet att lämna motio- 
ner till årsmötet. Dessa ska vara styrelsen 

tillhanda senast den 28/2 2016.  
Maila till kontakt@jvf. info eller lämna i 

pappersform till Zoran Cullibrick,
Ponnygatan 23

Tomgångskörning
Tänk på att tomgångs-
körning av fordon inte

får göras länge än en minut.

Med tanke på den miljödebatt och 
miljökris som råder idag ber vi dig 
respektera detta.

Till dig som inte varit med på våra årsmöten förut!
Ta nu vara på möjligheten att delta vid årsmötet. Du är med och påverkar 
ditt boendeomgivning genom förslag och motioner. Föreningen är ytterst 
lyhörd för nya idéer. Välkommen!

I JVF-bladet april skrev vi om att det 
var på gång med byte av vattenmätare 
i området.

Senaste nytt om  
vattenmätarebyte

Konsolen sitter fastskruvad i väggen och stabiliserar rören. 

JVF:S styrelse har varit i kontakt med 
VVS-firmor för kostnadsoffert  av kon-
sol, ventiler och arbete.
Ett exakt pris är omöjligt att få fram 
eftersom installationerna på de olika 
hustyperna i området varierar
Se tidplan och vidare info. för diverse 
medlemsfastigheters mätarbyte på 
www.jvf.info

Nu har vi fått fram en tidplan för 
mätarbyte under 2016 och 2017
I samband med vattenmätarbytet 
ska en konsol skruvas fast i väggen. 
Denna stabiliserar rören. Har man 
godkända ventiler, på båda sidor om 
mätaren som fungerar, räcker det med 
konsol. I annat fall ska även dessa 
bytas.

Årets Jägersromästerskap i golf spela-
des den 15 augusti i strålande solsken på 
Malmö City GK, Kvarnbybanan.
10 av 339 fasigheter vara representerade.
Glädjande var att 3 stycken var med för 
första gången, så än finns det hopp att detta 
mästerskap lever vidare.
Tävlingen avslutades på Kvarnby Byakrog 
med gemensamt samkväm och prisutdel-
ning.
I år var det två damer som tävlade och det 
blev en fight!
Titelförsvarare Anita Ringdahl vann på 
lägre handikapp med 73 slag
Stark 2:a Kristina Persson 73 slag.
Herrarna då??? 
3:a Ulf Persson 79 slag.2016 kommer Jägersromästerskapet att 

spelas på Rönnebäck GK i augusti.

JVF-golfen 2015, ny framgång

Namnförslag till valberedningen 

lämnas till Kirsten Porshall,

Remontgatan 60


