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JVF:s styrelse 2018
Ordförande 
Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23 
 
Vice ordförande/kassör
Lars Persson, Ponnygatan 25 
    
Sekreterare 
Jerker Wahlgren, Skimmelg. 35

Ledamot
Stig Porshall, Remontgatan 60
 
Ledamot 
Bobby Sheik, Remontgatan 35

Tänk på...

Snart 
dags att 
klippa häcken! 
Kraftfull häcksax finns att hyra
för JVF-medlemmarna.
100:-/dag inkl. bensin.

Vill du låna verktygen?
Skicka ett email till kontakt@jvf.info

Välkommen till din nya trädgård
Alldeles oavsett hur din trädgårdsdröm ser 
ut, kan du nu ta första steget mot en ny 
trädgårdsupplevelse.

Anna Visala från Visala trädgård kommer 
till Jägersro Villaägareförening och förelä-
ser om sin stora passion och ger inspire-
rande trädgårdstips.

Välkommen till Höjaskolans mat-
sal lördagen den 5 maj kl. 11.00.

Anmäl dig via kupongen nedan eller gå in 
på hemsidan www.jvf.info

Kom fulladdad med trädgårdsfrågor, ta 
med växtprover som du vill ha förklaring till 
eller sådana som du inte har en aning om 
vad det är för något.Läs mer om Anna, företaget och hennes trädgårds-

passion på www.visalatradgard.se

Anmäl dig till trädgårdsinspiration
Ja, vi/jag vill gärna komma på ett inspirerande vårmöte om trädgård

i Höjaskolans matsal lördagen den 5:e maj kl.11.00

Lägg denna talong i brevlådan hos Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23 senast den 3:e maj 
eller gå in på www.jvf.info och gör din intresseanmälan.

Namn:

Adress:

Antal pers: 

att klippa grenar och  
häckar som hänger över eller minskar 
trottoarutrymmet utanför din tomt.

Detta har hänt i parke-
ringsfrågan sedan om-
röstningen på årsmötet 
den 14/3.

Läs brevet till gatukon-
toret och deras svar. 

Finns på hemsidan 
www.jvf.info

Träffa dina grannar 
på en kvällsprome-
nad i lagom takt.
Visste du att det finns ett antal JVF:are 
som bildat en grupp för trygghetsvand-
ring i området.

Gruppen har skapat en Facebook-sida 
som heter ”trygga husie vandrare” och 
här kan du få reda på när en vandring 
ska ske och var den startar.
Du kan också själv lägga in vandringstill-
fällen och uppmana andra att haka på. 

En trygghetsvandring kan vara ett 
viktigt steg för ett mänskligare samhälle. 
Genom att arrangera en vandring kan 
du vara med och skapa förutsättningar 
för lustfyllda möten, vänliga miljöer och 
trygghet i ditt område.

Nästa vandring kommer att 
ske den 23 april kl. 18.30 
och utgå från Jägersro da-
gis Kuskgatan 31.
Ta gärna med dig hunden


