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Rumsavdelare/skjutvägg
bortskänkes
Vi på 56:an gör om vardagsrummet och har tagit
bort rumsavdelaren/skjutväggen som delat vårt
avlånga vardagsrum i två hälfter. Skjutväggen är
tudelad och har suttit monterad i limträbalken mitt
i rummet (vi har ett D-hus). Fullt utdragen täcker
skjutväggen 364 cm. Den har en höjd på 206 cm
(inklusive monteringstillbehör). Färgen är ljusgrå.
Bilden visar skjutväggens två halvor plus monteringstillbehör utlagda på gräsmattan.
Är Du intresserad, hör av dig snarast till P-O på
070-205 49 55 eller till per-olof.larsson@tbiokem.lth.se.

Enkät om laddning av elbilar
Om du klickar på länken nedan så kommer du till
enkäten om elbilsladdning. Vi är tacksamma om
du svarar på enkäten senast 19 augusti.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI3zRI7cqnZ4Yu22xeuQHDBdJjBh2_2aY-sRWcuIqwtHXEw/viewform

I enkäten finns en länk till en Powerpointpresentation som innehåller lite fakta. Om du har svårt
att läsa den så finns samma material att läsa direkt
i webbläsaren via länken nedan.
https://home.iubisnubi.se/s/mRH4rQis2rEz6EP

Enkät om jubileum 1 september
I år är det 40 år sedan de sista husen blev inflyttningsklara i kvarteret Ståndskallet och
Ståndskallets Samfällighetsförening startades.

Stopp i sopbehållarna
Det händer lite då och då att det blir stopp i sopinkasten. De flesta gångerna beror det på att något fastnat när det ska passera hålet i durkplåten
och sedan fylls hela inkasthuven och så är det
stopp. Tänk därför på att inte kasta stora luftiga
plastpåsar i plastcontainern och ta isär större kartonger så att de inte fastnar i trumman eller i hålet
i durkplåten när det gäller kartong.

Det hade vi tänkt fira med lite festligheter i området lördag den 1 september. Programmet är inte
fastställt men torde omfatta lite familjeaktiviteter
under eftermiddagen med grillkorv och dricka.
Grillar ska sedan finnas laddade för egen grillning
och om planerna går i lås ska det finnas lite underhållning också. Allt kommer att äga rum inom
samfälligheten och vi hoppas på bra väder och ser
fram emot ett minglande under några timmar.
Klicka på länken nedan så kommer du till enkäten.
Tacksam för svar inom de närmsta veckorna.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe82xx2zyo2ZtNHs7R2sUKIf9lqQqLssRtjKh_uJOrtrygXw/viewform?c=0&w=1
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