
 FW: Vi behöver Din hjäl                                

             
 

Karl-Gustaf Eklund 

  

 

Karl-Gustaf Eklund 
kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 

 

Till Gunnel Göstasson, Magnus Nilsén, Lars Carlson, Hans-Åke Hansson, Magnus Johnsson, Jan-

Ingmar Rosenblad, Kerstin Nilsson, Ove Lindh, Britt-Marie Östman, Ernie Lennartsson, Bertil Joelsson, 

Conny Fredriksson, Göran Augzell, Rune Alexandersson, Reine Axelsson, berit.holmgren@carlrev.se, 
Rune Fransén, roland_blomqvist@hotmail.com, solveig.lilian.johansson@telia.com, 

pia.prestel@hotmail.com, solbrith.hellman@telia.com, johan@webbochform.se 

 

Från: Karl-Gustaf Eklund (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 

 

Skickat: den 26 april 2012 06:54:18 

 

Till: Gunnel Göstasson (timjan12@telia.com); Magnus Nilsén (krokagard@yahoo.se); Lars Carlson 
(lgp.carlson@telia.com); Hans-Åke Hansson (hansa10@spray.se); Magnus Johnsson 

(magnus64@gmail.com); Jan-Ingmar Rosenblad (jan-ingmar.rosenblad@telia.com); Kerstin 

Nilsson (kerstinnilsson164@hotmail.com); Ove Lindh (oveva.lindh@telia.com); Britt-Marie 
Östman (bmo@torsas.mail.telia.com); Ernie Lennartsson (erniel@telia.com); Bertil Joelsson 

(bbj.skeppe@telia.com); Conny Fredriksson (freco@telia.com); Göran Augzell 
(augzell@telia.com); Rune Alexandersson (rune.alexandersson@gmail.com); Reine Axelsson 

(reine.axelsson@trelleborg.com) 

Kopia:  berit.holmgren@carlrev.se; Rune Fransén (rune.fransen@telia.com); 

roland_blomqvist@hotmail.com; solveig.lilian.johansson@telia.com; pia.prestel@hotmail.com; 
solbrith.hellman@telia.com; johan@webbochform.se 
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Bästa Kustmiljövänner!!! 

Vi har fått sakliga synpunkter på den gamla kartan över kustremsan i Torsås 

kommun av Birgitta Hedvall, som finns i diariet 2012-03-18, synpunkter som 

styrelsen tagit till sig och nu omgående vill åtgärda. 
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Vi har tagit fram ett nytt förslag tillsammans med Johan Blomqvist, som Du 

finner på vår hemsida under linjalrubriken Om oss/Karta över kustremsan. 

Kustmiljöföreningarna är där uppräknade från norr till söder och angivna med 

vit siffra i grön cirkel från1 till 17. 

Du kan även klicka på 

www.kustmiljogruppen.org/om/karta-over-kustremsan/  

För de Kustmiljöföreningar som har egna hemsidor ber vi Er vänligen, att ange 

adressen till denna. Tanken är att när ”klickning” sker på Kustmiljöföreningens 

namn sker automatisk länkning till Er hemsida. Ett exempel är Södra Kärr 

Samfällighetsförening, där länkning till deras hemsida redan är inlagd som 

exempel på hur vi tänker. 

Till de Kustmiljöföreningar som saknar hemsidor kommer länkning att ske till 

en intern sida hos Kustmiljögruppen, där föreningens kontaktuppgifter finns, när 

”klickning” sker på Kustmiljöföreningens namn. 

I en bifogad fil (förteckning över Kustmiljöföreningar) finner Du de namn som 

finns angivna som kontaktperson (-er), för just Din Kustmiljöförening. Detta 

mail går endast till det första namnet som finns angivet för Din förening och 

som är just Du och som jag ber hjälpa mig med uppgifterna nedan. 

Vi från styrelsen ber Dig därför vänligen gå igenom om namnet/namnen 

fortfarande är aktuella för Din Kustmiljöförening, ev. göra justeringar med 

tillägg och/eller strykningar och komplettera för varje kontaktperson med 

dennes… 

 Mailadress, 

 Telefonnummer, 

 Mobilnummer,  

… och sända svaret till K-G (Kåge) Eklund på mail 

 

kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 

Vi från styrelsen tackar Dig redan nu för Din vänlighet, då Du hjälpt oss med 

detta informationsarbete och tar tillfället i akt och önskar Dig och Din 

Kustmiljöförening ”En glad vår”! 
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Karl-Gustaf Eklund 

 


