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God Jul och Gott Nytt År!
Välkommen till årsmöte den 3 mars 2020 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 ditt boendeomgivning genom förslag och motioner. 

Föreningen är ytterst lyhörd för nya idéer. Välkommen!

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

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

Många villaägare på Jägresro hade hörsammat kallelsen 
till informationsträff om Jägersro Travbanas framtid.
Kent Öhlander, vd för travbanan, visade visionsbilder på 
den planerade flytten till markerna invid Elisadalsvägen. 
Tidsplanen är att byggande av den nya travbanan kommer 
att ske inom en 5 års period. När det gäller bostadsbyg-
gandet på den nu befintliga parkeringen och travbanan 
med stallar kommer detta att vara ske inom 10 år. Exakta 
planritningar för projektet är ännu inte klara.Med på 
mötet var också representanter för Malmö Stad och 
byggnadskontoret.
Vi vill här också dementera de uppgifter vi gick ut med i 
senaste JVF-blad om att en återvinningsanäggning skulle 
byggas i hörnet

Högintressant infoträff på Jägersro Travbana 8/10

av Amiralsgatan/Husievägen/Elise-
dalsvägen. 
Här kommer istället MCR:s nya 
ridanläggning att finnas. Denna 
anläggning kommer att vara en del 
av projektet Malmö Hästcenter som 
också kommer att innefatta den nya 
travbanan.

En jättetrevlig kväll med Ewa-Gun Westford

Tisdagen den 1/10 kom Ewa-Gun Westford på besök och berättade om sin uppväxt i Borrby 
och hur detta har präglat hennes yrkesliv som polis. En väldigt trevlig kväll med fika och 
många goda skratt


