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Mycket intressant besök hos 
Yalla Trappan den 24 maj.

Glad midsommar! Glad midsommar! Glad midsommar!

Snart dags att klip-
pa häcken! 

Christina Merker-Siesiö höll ett mycket 
intressant föredrag om Yalla Trappans 
historia och verksamhet.

Yalla Trappans målsättning är att skapa 
arbetstillfällen och ökad ekonomisk 
självständighet för utlandsfödda kvin-
nor som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Genom att tillvarata den stora 
kompetens som finns bland Yalla Trap-
pans medarbetare och praktikanter har 
vi gemensamt skapat en livskraftig och 
stabil verksamhet präglad av solidari-
tetstänkande och innovationsrikedom.
Föreningen Yalla Trappan bildades i 
april 2009 med inspiration från Trap-
pan-projekten (2006-2010) i Rosen-
gård, Malmö.

Kraftfull häcksax finns att hyra för 
JVF-medlemmarna.
100:-/dag inkl. bensin.
Kontakta Zoran Cullibrick, Ponnyga-
tan 23, tfn: 132931

Vid årsmötet den 16 mars togs frågan upp om par-
keringsproblemet i Jägersro Villastad. Problemet är 
främst beläget på gator som gränsar till Agnesfridsvä-
gen. 

Under våren har styrelsen och gatukontoret blivit 
kontaktad av flera fastighetsägare i samma fråga.

Efter långa diskussioner och i samråd med Malmö 
gatukontor, har det beslutats att införandet av 
tidsbegränsad parkering, i första hand på Hovslagarevägen med 
anslutande gator, kommer att ske.  
Parkeringstiden med p-skiva blir 2 timmar mellan 9-17 på vardagar.  
Startdatum för parkeringsbegränsningen blir måndag1 augusti.

Skyltar kommer att sättas upp vid infarter till området från Agnesfridsvägen och 
Derbyvägen.
Skulle det visa sig att parkeringsproblemet flyttar till andra delar av området, 
kommer även dessa att få parkeringsbegränsning.

P-skiva delas ut till samtliga fastigheter i god tid innan den 1 augusti.
Se karta på www.jvf.info

Tidsbegränsad parkering i Jägersro Villastad

- Lägg inte lös aska från grillen i soptunnorna. Det dammar och ryker när tunnan       
  töms.
- Paketera alla sopor i påsar.
- Låt inte soptunnan bli överfull.
- Lägg inte några sopor utanför tunnan.
- Använd dubbla påsar för matåtervinningen om avfallet är väldigt blött.
- Förslut påsarna väl så slipper vi fluglarver i tunnorna.
- Har påsarna till matavfallet tagit slut? Kolla in var du kan hämta fler: 
  http://matavfall.vasyd.se/papperspaasen/

Glada sommar-
tips från sop-
hämtarna i vårt 
område


