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Till Karl-Gustav Eklund Södra Kärr 

 

Från: Ronny Ramberg (ronny.ramberg@hotmail.com) 

Skickat: den 25 mars 2012 20:00:12 

Till: Karl-Gustav Eklund Södra Kärr (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 

Hej Karl-Gustaf!!! 
 
Hoppas att allt är bra med dej oxo! 
Vi mår prima. 
 

Kul att se att Du är så intresserad av natur o vattenvård. 
 
Betr. TorsåsPosten är det så att Karl-Erik Gustavsson, (f.d. kommunalråd) 83 år gammal, som är 
redaktör för tidningen. 
Han har väl aldrig varit i närheten av någon dator. Han håller fast vid skrivmaskinen. 
Vi har en vice redaktör Irma Folkesson, Kallemåla. Det är beläget 5 km väster om Gullabo. 
Hon har mailadress acke.folkesson@spray.se 

Det är hon som skriver rent Karl-Eriks kråkfötter o det han knackar ner på maskin 
Annonserna har jag fått på min lott. Det är intäkterna därifrån som finansierar utgivningen av 
tidningen.  
Vi har haft ett bra överskott, så bra så att vi har kunnat sponsra både Torsås o Gullabo Bygdegårdar 
samt nu senast affären i Gullabo. 
 
Jag håller på med ett naturvårdsprojekt på min frus fastighet, Trällebo, Älmeboda församling, 
Tingsryds kommun. 
Vi köpte ytterligare en gård för 4 år sedan, som hade drivits som dödsbo i ca 40 år, så åkrarna hade 
växt igen med sly. Runt åkrarna växer gamla ekar, som jag frilägger från allt sly. Det finns rödlisatade 
arter i området, så både länsstyrelsen o skogsstyrelsen är intresserade. Tyvärr har jag haft fullt upp 
med att ta hand om alla kullblåsta träd i vinter. Vi har haft minst 5 kraftiga stormar. 
 
Vi ses på onsdag f.m. i bokklubben på Dalskär. 
 
Bästa hälsningar 
 
Ronny  

 
From: kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 
To: ronny.ramberg@hotmail.com 
CC: rune.fransen@telia.com 

http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
mailto:acke.folkesson@spray.se


Subject: Vad händer med kustmiljöfrågorna i Torsås kommun? 
Date: Sun, 25 Mar 2012 16:41:30 +0200 

Hej Ronny!!! 
 
Hoppas att allt är väl med Dig!!!  
 
Har försökt att få mailadressen till Torsåsposten men tyvärr inte lyckats. 
 
Jag skulle verkligen uppskatta om Du kunde förmedla mitt underlag till redaktionen, då jag är av den 
bestämda uppfattningen att även 
Torsåsposten utgör en mycket viktig medialänk till oss alla som bor i Torsås kommun. 
 
Genom att studera vårt protokoll från vårt senaste styrelsemöte jämte bilagda handlingar får Du/Ni 
många och intressanta svar på frågorna ovan. 
 
Mer intressant läsning finns på vår nya hemsida med adress www.kustmiljogruppen.org  
 
Bästa kustmiljöhälsningar 
 
Karl-Gustaf Eklund 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/

