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Kontakta 
Zoran Cullibrick, 
Ponnygatan 23, 
tfn: 132931

Det är lätt hänt 
att missa inbe-
talningen av 
medlemsav-
giften till JVF.
Vi har gjort en genomgång av vårt med-
lemsregister och upptäckt att vi saknar 
en del fastigheter i vårt område. Du som 
saknas kommer att få en ny inbetalnings-
blankett.

JVF:s styrelse 2015
Ordförande 
Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23 
 
Vice ordförande/kassör
Lars Persson, Ponnygatan 25 
    
Sekreterare 
Jerker Wahlgren, Skimmelg. 35

Ledamot
Stig Porshall, Remontgatan 60
 
Ledamot 
bengt Jonasson, Ponnygatan 32
 
Suppleant 
Maria Kellgren Attariani, Kuskg.32

Kraftfull häcksax finns 
att hyra för JVF:s med-
   lemmar.
         
   

Det är på gång med byte av vattenmä-
tare i området.

Efter samtal med VA-Syd framkom 
följande: 

Byte av vattenmätare

100:-/dag 
 inkl. bensin.

Konsollen sitter fastskruvad i väggen och stabiliserar rören. 

Någon exakt tidsplan för mätarbyte i Jägersro Villastad har man inte. De flesta fastighe-
ter skall byta inom ca ett år.

I samband med vattenmätarbytet ska en konsoll skruvas fast i väggen. Denna stabilise-
rar rören. Har man godkända ventiler, på båda sidor om mätaren som fungerar, räcker 
det med konsol. I annat fall ska även dessa bytas.

JVF:S styrelse tar kontakt med VVS-firmor för kostnadsoffert  av konsoll, ventiler och 
arbete.

Läs mer på http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Kontroll-innan-vattenmatarbyte

Asfaltering av garageuppfarter
Just nu sker det omläggning av asfalt på trottoarerna i området. Det är Akea och PEAB 
som arbetar med detta.

Eftersom det framkommit önskemål från villaägare om ny asfaltbeläggning på garage-
uppfarten kan det vara bra att passa på nu när maskinerna ändå finns i området.

Styrelsen tar in offert från PEAB men även från andra asfaltfirmor för kostnadskontroll.

Vi måste först och främst veta intresset från JVF:s fastigheter. Detta brådskar!

Fyll i nedanstående talong snarast eller gå in på hemsidan, jvf.info och gör din intres-
seanmälan.

Vill du följa med på studiebesök hos 
travkusken Lutfi Kolgjini?
Lutfi Kolgjini välkomnar oss till ett studiebesök på 
anläggningen i Vomb.
Dag och tid är ännu ej bestämda. Vi kan tänka oss en 
torsdagskväll i maj.
Om vi blir tillräckligt många intresserade kan JVF 
bjuda på buss ut till Vomb.

Intresseanmälan Ej bindande

För att kunna ta in offert på asfaltering av garageuppfarter och anordna studiebesök 
hos Lutfi Kolgjini i Vomb måste vi få veta hur många som är intresserade av resp. 
aktivitet. 

Asfaltering av garageuppfart

Lägg denna talong i brevlådan hos Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23 senast den 19/4 
eller gå in på www.jvf.info och gör din intresseanmälan.

Studiebesök hos Lutfi Kolgjini

Namn:

Adress: 


