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God fortsättning på det nya året!
Välkommen till årsmöte den 14 mars 
2018 kl.18.00 i Höjaskolans matsal

Till dig som inte varit med på våra årsmöten förut!
Ta nu vara på möjligheten att delta vid årsmötet. Du är med 

och påverkar din boendeomgivning genom förslag och motio-
ner. Föreningen är ytterst lyhörd för nya idéer. Välkommen!

Lördagen den 28/10 var blåsig och småruggig. En riktig höstdag men med 
alldeles perfekt inramning inför den mordiska bussresan till Hurva, Veberöd 
och Esarp. 37 JVF:are begav sig tillsammans med Jacques Schultze, som guide, 
ut på vägarna som ledde till hemskheter och rysliga berättelser.På Hurva gästis 
serverades hackebiff med stekt potatis, sås, äpplamos och många andra tillbehör. 
Mums så gott det var. 
Kolla gärna in bilderna på jvf.info och minns de intressanta berättelserna om 
Hurvamannen, Tore Hedin, Verberödsmordet av Martin Svensson och Esarps-
mordet med Nils Andersson.  
Glöm inte att du kan se filmerna om dessa mord på SVT-play: https://www.
svtplay.se/skanska-mord.

Vilken lördag det blev!

Under 
vinterhalvåret 
är det mysigt att 
tända den öppna 
brasan, men tänk 
på detta...
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

Bara för att den ena gatan är bredare än 
den andra betyder inte detta att förkörs-
rätt gäller.

Högerregeln
gäller 
oavkortat.

Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma med 
detta  i form av motion, antingen skriftligt eller via email kontakt@

jvf.info, undertecknad med namn och adress. 
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 25/2.

Motioner skall lämnas till Jägersro Villaägareförening  
c/o Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23


