Ståndskallets

2013-09-25

Samfällighetsförening
Nyhetsbrev 25 september 2013

Nya färgrecept för Nordsjö färg
2013-09-20
Vindskenor
Ljusröd (tidigare By48)
Tinova V Täckfärg
Bas BW
1 liter
wB3=3.5 wR5=8 wTY=17.5 på 1 liter
Blågrå (tidigare By68)
Tinova V Täckfärg
Bas BW
1 liter
wB1=6.5 wY1=13.5 wZ1=60.5
Vitgrå (tidigare By09)
Tinova V Täckfärg
Bas BW
1 liter
wR5=0.5 wTY=5.5 wZ1=2.5
Grön (tidigare By87)
Tinova V Täckfärg
Bas BC
1 liter
wG1=9.86 wY1=46.07 wW1=16.32 wZ1=31.4 på 1
liter
Gavelspetsar
Rosa
Tinova V Premium
Bas BW
1 liter
wB3=5 wO3=3.6 wR1=1.3 wTR=12 wY1=16.4
Röd
Tinova V Premium
Bas BC
1 liter
wR1=16.50 wW1=25 wY1=38 wZ1=5
Gul

Tinova V Premium
Bas BW
1 liter
WO3=9.50 wZ1=4 wY3=14

PG Nilsson

Inbrottsliga rör sig i Nöbbelöv
En inbrottsliga rör sig i Nöbbelöv. Polis har gjort utryckning till Älgskyttevägen. Ligan består av tre till
fyra personer karakteristiskt klädda i jeans och
jeansjacka. De agerar på dagtid och är mycket orädda.
Polisen har bra signalement då många ringt och gett
samma uppgifter.
Håll ögonen öppna!
Heja på alla som rör sig i området
Ring polis om Du ser något hända
Tänk på vad Grannar mot brott innebär!

Mer om färgrecept
Föreningen kommer inom kort testa recepten på färg
för att se att nyanserna verkligen är de rätta. Recepten
har tagits fram av Nordsjös laboratorier.
Vi kommer också undersöka möjligheten att få recepten översatta till andra fabrikaters sortiment. Vi återkommer inom kort.
Belysning
Belysningen i garagen på Nöbbelövs kyrkoväg ska nu
repareras. Vi kommer behöva låna en garagenyckel
från varje fastighetsägare som har garage i östra delen
av garagelängorna på Nöbbelövs kyrkoväg under
några dagar om ca tre veckor. Vi återkommer om exakt tid.
Gatulyktorna vid Nkv 47 och 87 kommer också att
bytas mot nya LED-lampor. Anmäl gärna om det finns
trasiga belysningsstolpar i området.
Bilparkering
Observera att det INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER är tillåtet att parkera bilar i
området. Finns inte plats på parkeringen kan man
ju prova att ställa bilen i garaget eller parkera på
Fågelhundsvägen.

Nordsjö finns på Mobilia i Lund som också har recepten.
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