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Tänk på
hastigheten!
Högerregeln gäller oav- 
kortat. 
Bara för att den ena gatan är bredare än 
den andra betyder inte detta att förkörsrätt 
gäller.

Underlätta genomfarten i 
våra gator.
Parkera på uppfarten när sådan finns till 
fastigheten.

Följ med på en resa bland 
Skånska mord och andra 
hemskheter.
Vem minns inte den ruggiga TV-serien om 
de skånska morden. Men var hände det 
egentligen? 

Jacque Schlutze tar oss med på en busstur 
till valda delar av Skåne, Hurva, Veberöd 
och Esarp. Ni kommer att få höra vad det 
var som egentligen hände, på den plats där 
det hände.

Du kommer även att få höra många andra 
anekdoter ur den skånska historien på vägen, 
om slaget vid Lund 1676, blodbadet i Klåge-
rup sommaren 1811, och mycket annat.

Bussturen tar cirka fyra till fem timmar med 
lunch vid 12-tiden Jacque Schultze har även medverkat på ett av JVF:s 

årsmöte och berättat om sällsamma händelser i Husie.

Lägg denna talong i brevlådan hos Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23, 

Namn:

Adress: 

Namn:

Du kan också anmäla dig på vår hemsida, www.jvf.info

Följ med på en hårresande  
busstur genom Skåne 

lördagen den 28/10 kl.11.00

Max 2 personer/fastighet

Nu när det närmar 
sig höst är det 
mysigt att tända 
den öppna brasan, 
men tänkt 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

Bussturen tar cirka fyra till fem timmar med lunchpaus vid 12-tiden
Vi träffas på Hästvägen 12-14 klockan10.45 där bussen väntar.

Kostnad för denna tur är 60:- per person (max 2 pers/fastighet)

Du betalar anmälningsavgiften på JVFs plusgiro-
konto 72 76 11 - 6 senast den 14 oktober

senast den 14 oktober


