
Den trevliga delen:
För de som undrar hur det går med Jägersro Travbana och Projekt Jägersro påminner vi om länken 
till deras hemsida, http://projektjagersro.se/. Förra årets besök och infomöte blev en succé med 
många frågor och en god räkmacka som avslutning. På Projekt Jägersros hemsida hittar ni mer info 
och de kommer informera oss fortlöpande.

För de som vill engagera sig och har lite tid över finns det både plats och möjlighet att komma med För de som vill engagera sig och har lite tid över finns det både plats och möjlighet att komma med 
i vår styrelse. Ska föreningen överleva behövs det friskt blod och nya ideér. 
Vi behöver självklart även fler medlemmar i föreningen. Läs mer på www.jvf.info

För er som inte känner till föFör er som inte känner till föreningen kan vi kort informera att vi jobbar för att ta vara på medlem-
marnas intressen. Vi har genom gemensamma upphandlingar fått ner priser på både takrenovering-
ar, garageportar, värmeväxlare, asfaltering av uppfarter mm.  Vi har varit på studiebesök och gjort 
intressanta utflykter. Från att går en rundtur i Barsebäck kärnkraftverk till besök på hästgårdar. Vi 
har även bjudit in ett flertal intressanta föredragshållare.  

Att hyra häcksaxen för en hundralapp inkl. bensin är även det uppskattat bland medlemmarna.
Medlemskapet kostar 120 kronor om året. 

Den otrevliga delen:
Styrelsen har via medlemmar blivit informerade om att det körs både vårdslöst och i höga has-
tigheter inom området. Malmö Stad skyltade om till 40 km i timmen men det finns bilister och mo-
peder/motorcyklar som struntar blankt i detta. 
Att det är högerregeln som gäller verkar inte alla heller förstått.  
Nu har det gått så långt att boende i området börjat skriva upp bilnummer och därefter ringa på och 
konfrontera vederbörande. En trist utveckling milt sagt.

Styrelsen har varit i kontakt med Malmö Stad/Gatukontoret och föreslagit fartbulor men fått avslag 
på denna begäran då området inte är tillräckligt olycksdrabbat. 
Så antingen får vi köra försiktigare eller krocka mer så vi kan få fartbulor på gatorna…

Till de som har häckar och buskage som hänger långt ut på trottoarer, vänligen klipp ner dessa!  Har 
ni hörntomter är det ännu viktigare så att sikten inte är dold. Både för fotgängare och bilister.

Emellanåt får vi samtal och mail från boende som är trötta på grannar som klipper gräset 21.00 på Emellanåt får vi samtal och mail från boende som är trötta på grannar som klipper gräset 21.00 på 
kvällen eller kör andra bullrande maskiner sena lördagskvällar. Kan vi gå in och stoppa detta? Nej, vi 
har inte det mandatet men vi kan däremot skriva ett vänligt men bestämt brev och be denna tänka 
lite på sin omgivning. Det brukar hjälpa.

Hänsyn kostar inget.
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Malmö 2020-09-08
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