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Fiberdragningen är i full gång.
Driftsättning av nätet blir enligt 
tidplan den 7 juli.

www.jvf.info

Det är hög tid att säga upp avtal hos Internetleverantör och 

telefonoperatör.

Vanligtvis är uppsägningstiden på avtalen 3 månader. Detta 

innebär i så fall att avtalet löper ut den 31 juli.

Har du ditt larm kopplat till den traditionella telefonen så ska 

detta också justeras. Ta kontakt med din larmleverantör!

Löpande information om fi berprojektet fi nns 
på vår hemsida www.jvf.infoInför sommarsä-

songen: glöm inte 
de gemensamma 
trivselreglerna:

Snart dags att klip-

pa häcken! 

att klippa 

grenar och 

häckar som hänger över eller minskar 

trottoarutrymmet utanför din tomt.

Tänk på...

Gräsklippning, byggnadsarbeten 

eller likvärdiga aktiviteter som 

förorsakar störande ljud bör 

inte förekomma inom området 

måndag - torsdag efter klockan 

21.00 samt fredag - söndag efter 

kl. 18.00.

... å du, håll musiken på en vettig 

volym så blir alla glada

Kraftfull häcksax fi nns att hyra 

för JVF-medlemmarna.

100:-/dag inkl. bensin.

Kontakta Zoran Cullibrick, 

Ponnygatan 23, tfn: 132931

Otäck incident i området; krock 
mellan bil och barn på cykel. 
Som väl var blev ingen skadad och detta ska inte behöva ske 

om alla ser till att hålla högst 30 km/tim och respektera höger-

regeln.

JVF:s styrelse 2014
Ordförande 

Zoran Cullibrick, Ponnygatan 23 

 

Vice ordförande /kassör

Lars Persson, Ponnygatan 25 

    

Sekreterare

Gunnar Nilsson, Kuskgatan 24

Ledamot

Linda Wahlgren, Skimmelgat 35

 

Ledamot 

Stig Porshall, Remontgatan 60

 

Suppleant 

Bengt Jonasson, Ponnygatan 32

Byggandet av biogasanläggning i närheten 
av vårt område.
Anläggningen ska ligga på en åkerlapp vid Yttre Ringvägen, på 

Elisedalsvägen. Detta kommer att bevakas av styrelsen och utvecklingen 

rapporteras löpande på vår hemsida och i JVF-bladet.

Det är så sant som det är sagt!

Det är lätt hänt att missa inbet-

alningen av medlemsavgiften 
till JVF.
Vi har gjort en genomgång av vårt medlemsregister

och upptäckt att vi saknar en del fastigheter i vårt om-

råde. Du som saknas har fått en ny inbetalningsblankett.


