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Vill du se Jägersro från ovan?
Häng med på en helikoptertur i sommar.

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.

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.

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

sen tillhanda senast den 17/2 2019.  
Maila till kontakt@jvf.info eller lämna i 

pappersform till Zoran Cullibrick,
Ponnygatan 23

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!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Förslag på personer som bör ingå

i styrelsen lämnas till valberedningens 

ordförande Kirsten Porshall,

Remontgatan 60

Föredrag av Ewa-Gun Westford

Upptäck det hemliga Malmö

Besök på Sysav

Trädgårdsmöte med Anna Visala

Trevliga planer inför våren

Strax efter nyår får Jägersro nya sopkärl

Snart är det dags för årsmöte 2018
Onsdagen den 6 mars 2019 kl.18.00 träffas vi i

Höjaskolans matsal

VA-Syd kommer att leverera 2 fyrfackskärl där du kan sortera alla dina förpackningar. Detta är 
väldigt bra men det finns också synpunkter på hur VA-Syd har hanterat bytet av sopkärl.
Gå in på JVF:s hemsida, www.jvf.info och läs ur en insändare i SDS.
Du kan också hämta mer information om bytet på https://www.vasyd.se/artiklar/faq/faq-fyrfack


