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Följ med på guidad visning på Torups Slott lördagen den 26/11 kl.11.00
Vi träffas vid ingången till detta 1300-tals slott kl.10.45

Kostnadsfritt
studiebesök
Fika ingår!

BRUDBUKETTEN 8
HVB-hemmet som den privata 
aktören sökte tillstånd till att 
driva ligger just vilande. Stads-
byggnadskontoret har begärt in 
kompletterande uppgifter med 
hänsyn till att det blir boende i ett 
småindustriområde. Även mark-
undersökning har begärts in. Inget 
att detta har inkommit så därför är 
ärendet inte klart för beslut.

VÅRBUKETTEN 4.
På denna tomt kommer det stäl-
las upp skolpaviljonger under en 
begränsad tid. Det är en friskola 
som ska ut till Husie men i av-
vaktan på att denna byggs klart 
behöver skolan tillfälliga lokaler. 
Detta bygglov beviljades redan 
2014-05-21 och har i olika 
instanser överklagats men 
prövningsrätt har nekats av 
Mark- och Miljö-överdomsto-
len. Bygglovsbeslut är godkänt.

BLOMBUKETTEN 1
Malmö stad vill bygga ett flerbo-
stadshus men ärende pågår och 
kompletteringskrav har ställts men 
inte inkommit.

Information om vad som 
händer i vårt närområde

Följ med på ett guidat studiebesök på Torups Slott, 
lördagen den 26 november kl. 11.00

Torups slott har en historia sedan 1300-talet. Den ursprungliga borgen 
låg på en kulle kallad Askebacken, norr om dagens stall och ladugårdar. 
Det nuvarande slottet anlades 1537 men restaurerades 1602-1630 och 

fick då i huvudsak det utseende det har idag.

Torups Slott ligger i kanten av Bokskogen, 
ca. 1 mil från Malmö.
Vi träffas vid ingången till slottet kl.10.45. 
Efter visningen, som tar ca. 1 timme, bju-
der föreningnen på fika.
Vi har 20 plaster att tillgå och du anmäler 
dig på talongen här nere på sidan eller går 
in på vår hemsida, www.jvf.info.
På hemsidan finns också en karta med färd-
väg från Jägersro till Torups Slott.

Och här kommer ett förtydligande...
Jägersro Villaägareförening och Jägersro 
Villastads Samfällighetsförening är två 
olika föreningar.
Vi vill därför förtydliga att frågor som 
gäller fiber, dvs TV, telefon och Internet 
hanteras av Jägersro Villastads Samfäl-
lighetsförening med Thomas Greek i 
spetsen.

Övriga frågor av allmän karaktär för områ-
det, hanteras av Jägersro Villaägarefören-
ing och Zoran Cullibrick. 

Thomas Greek 040-611 01 23 
jagersrofiber@gmail.com
Zoran Cullibrick 040-13 29 31
zoran.cullibrick@gmail.com


