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God Jul och Gott nytt år!

En jättetrevlig lördag på 
Torups Slott 26/11
35 JVF:are mötte upp på Torups Slott för visning av slottet och 
dess historia. 
Visningen skedde i två grupper med Eva Roos Davidsson som 
guide.

Efter  visning fikade vi i det nyrenoverade stallet. Det var 
mums med en kopp kaffe och en nybakad kanelsnäcka i det 
gråa vädret. Se fler bilder på vår hemsida.

Eva Roos Davidsson

Rickard Ahlqvist blev årets vinnare i Jägersro 
Mästerskapet i golf 2016. Det blev inte 3 raka 
vinster för Anita Ringdahl.
Vandringspokalen och en flaska bubbel över-
lämnades till årets vinnare Rickard Ahlqvist på 
76 slag.
Årets Jägersro Mästerskap i golf spelades den 
13 augusti på Rönnebäcks GK Master Course. 
Det var varierande väderlek, sol, lite regn o 
blåst.
339 fastigheter hade fått inbjudan.Detta resul-
terade i att vi var  8 stycken som spelade och 3 
stycken hade anmält förhinder.

Trivseleldning i 
våra spisar
Texten saxad ur Miljöförvaltningens 
skrift augusti 2006

Öppna spisar, braskaminer, 
kakelugnar och liknande får en-  
dast användas för s.k triveleldning 
och högst 2 dagar per vecka.
Du får endast starta elden en gång 
per dygn och elden får bara hållas 
vid liv ett begränsat antal timmar per 
tillfälle.

Läs mer på hemsidan under 
trivselregler, www.jvf.info

Fira nyår är kul...
men ta hänsyn till dina grannar när 
du skjuter av nyårsraketer. Det är 
viktigt med behörigt avstånd till 
husen runt omkring och glöm inte att 
plocka upp pinnar och pappersrester 
dagen efter.

2016 års vinnare 
i JVF-golfen

Tävlingen avslutades på Rönnebäck GK:s restaurang med gemensamt samkväm och 
prisutdelning.
I år var det herrarnas tur att vinna. På andra plats Ulf Persson 77 slag, tredje plats Tho-
mas Greek 80 slag.
Övriga deltagare som inte kom på prispallen denna gång, men kämpade bra.
Kristina Persson, Anita Ringdahl, Lars Johannesson, Andreas Wedin och Bengt Wedin.
Vi damer är ödmjuka och myntar uttrycket ”Varannan damernas”! Vi kommer tillbaka 
nästa års tävling och ger herrarna en match! Är du intresserad av att vara med i nästa års 
Jägersro Mästerskap i golf? Kontakta årets vinnare Rickard Ahlqvist  rickard_ahlqvist@
hotmail.com

Välkommen till årsmöte den 15 mars 2017 kl.18.00
i Höjaskolans matsal

Till dig som inte varit med på våra årsmöten förut!
Ta nu vara på möjligheten att delta vid årsmötet. Du är med och 

påverkar ditt boendeomgivning genom förslag och motioner. 
Föreningen är ytterst lyhörd för nya idéer. Välkommen!

I förra JVF-bladet skrev vi om BRUD-
BUKETTEN 8.
Stadsbyggnadskontoret har nu tagit beslut 
i frågan och beviljat byggnadstillstånd.

Gå in på vår hemsida och få ytterligare 
information

Information om vad som 
händer i vårt närområde


