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Hälsn. Rune 
 
-------- Ursprungligt meddelande --------  

Ämne:  vattensamling 2012 
Datum:  Wed, 7 Mar 2012 12:55:46 +0000 

Från:  Stan Weyns <Stan.Weyns@torsas.se> 
Till:  andreas.hedren@vaxjo.se <andreas.hedren@vaxjo.se>, rune.hallgren@lrf.se 

<rune.hallgren@lrf.se>, mats.blomberg@sodra.com <mats.blomberg@sodra.com>, 
gunnar.hamrin@skogsstyrelsen.se [gunnar.hamrin@skogsstyrelsen.se] 
<gunnar.hamrin@skogsstyrelsen.se>, erikehammargren@gmail.com 

<erikehammargren@gmail.com>, per.petersson@sveaskog.se <per.petersson@sveaskog.se> 
Kopia:  Pernilla Landin <Pernilla.Landin@torsas.se>, Anna Carnelius <Anna.Carnelius@kalmar.se>, 

Rune Fransén (rune.fransen@telia.com) <rune.fransen@telia.com> 
 

Hej alla, 

Det känns som vi har kommit igång på riktigt nu med en (nästan) klar dagordning och schema för 
dagen. 

Jag bifogar en teaser vi tänker skicka ut i början av nästa vecka för att skapa lite intresse och ange att 
det här är på gång. Senare skickar vi ut en riktig inbjudan med alla logor, dagordningen, plats och tid 
osv 
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J   b fo  r ock å    ”kor ” b  kr                k r    h r h f  (P r      ( or å ), A    (k    r) och 
jag) kring vad det skulle kunna handla om. Dessutom får ni veta lite mer om vad de andra kommer att 
prata om och hur det hela hänger ihop. 

Mats, kan du vidarebefordra till den som kommer att prata för Södra, eller är det redan 100% att det 
blir Lennart H? Gunnar, samma för dig, kan du vidarebefordra till den skogstyrelsen utser för att vara 
med på eftermiddagen? 

Hör gärna av er om ni har funderingar eller frågor! 

Som sagt, snart kommer vi ut med en fullständig inbjudan. Då är det så klart jätteviktigt att vi har rätt 
    ,     p    , … 

Med vänlig hälsning 
Stan Weyns 
Projektledare MOMENT 

Torsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 503, 385 25 Torsås 
Tfn: 0486-33186 
E-post: stan.weyns@torsas.se 
Hemsida: www.torsas.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. 
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