
Lars
Note
Hej!Den här checklistan kan du fylla i och skicka direkt online. Det fungerar med såväl Acrobat som Adobe Reader. När du har fyllt i checklistan trycker du på den gröna skicka-knappen på sista sidan.Om du själv vill spara en ifylld fil på din dator så krävs det tyvärr att du har Adobe Acrobat, betalversion. Adobe Reader (gratisversionen) tillåter inte att man spar en ifylld PDF-fil på sin dator. Däremot går det bra att spara en icke ifylld PDF med Reader. Om du vill fylla i den senare och skicka on-line, så måste du öppna PDF-filen (detta formulär) i din webbläsare (Arkiv/Öppna...).Har du en betalversion av Acrobat kan du spara filen på din dator och fylla i den efterhand. När du ska skicka formuläret måste du dock ändå öppna den i din webbläsare som beskrivet ovan.Om du vill hålla reda på vad du egentligen fyllt i, så kan du spara ett ifyllt formulär, men bara om du har betalversionen av Acrobat. Har du Reader så kan du endast skriva ut det ifyllda formuläret. Jag kan dock mejla dig en ifylld version senare om du vill ha den.Nåja, detta är inga krångligheter. Kom bara ihåg att fylla i namn och adress samt telefonnummer och gärna e-postadress.Vänliga hälsningarLars ForslinTrädgårdsdesignerMonarda HB




	Favoritväxter: 
	Skötsel: Off
	Kostnad: Off
	Stil: Off
	Mycket blommor: Off
	Blomning viss årstid: Off
	Vissa färger: Off
	Färger: 
	Trädgårdsintresse: Off
	Sobert utseende: Off
	Lummighet: Off
	Vind- och insynsskydd: Off
	Utsikt: Off
	Form och struktur: Off
	Stiltrogenhet: Off
	Annan estetisk preferens: Off
	Sommarblommor: Off
	Perennrabatt: Off
	Låga buskar: Off
	Buskar: Off
	Solitärbuskar: Off
	Barrväxter: Off
	Rododendron: Off
	Fruktträd: Off
	Köksträdgård: Off
	Bärbuskar: Off
	Kryddgård: Off
	Stenparti: Off
	Torvparti: Off
	Woodland: Off
	Gräsmatta: Off
	Blomsteräng: Off
	Vårdträd: Off
	Lusthus: Off
	Växthus: Off
	Uteplats: Off
	Bänk: Off
	Skulptur: Off
	Fontän: Off
	Bäck: Off
	Pergola: Off
	Namn: 
	Adress: 
	Telefonnummer: 
	E-postadress: 
	Skicka-knapp: 
	pdftemplate: http://www.monarda.se/bilder/tradgard/Monarda_checklista.pdf
	redirect: http://www.monarda.se/tack.htm
	recipient: design@monarda.se
	subject: Checklista trädgårdsdesign
	message: Formulärdata från Monarda_checklista.pdf på http://www.monarda.se/bilder/tradgard/Monarda_checklista.pdf
	Annan_stil: 
	Annat_viktigast: 
	Moderna_rosor: Off
	Gammeldags_rosor: Off
	Klippt_häck: Off
	Friväxande_häck: Off
	Formell_damm: Off
	Naturlik_damm: Off
	Annat_trädgården: Off
	Andra_saker: 
	Karaktär: 
	Övrigt: 
	Alt_telnr: 


