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Karl-Gustaf 

  

 

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

 

Till Gunvor Backlund, Rune Fransén, roland_blomqvist@hotmail.com, Kennert Täck, 

pia.prestel@hotmail.com, solbrith.hellman@telia.com, Göran Wahlström, Karl-Gustaf 

 

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

Skickat: den 25 juni 2012 09:41:28 

Till: Gunvor Backlund (gunvor.backlund@swipnet.se); Rune Fransén (rune.fransen@telia.com); 

roland_blomqvist@hotmail.com; Kennert Täck (kennert.tack@telia.com); 

pia.prestel@hotmail.com; solbrith.hellman@telia.com; Göran Wahlström (gowa@telia.com); 
Karl-Gustaf (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 

 

Bästa Gunvor!!!! 
 

Tack för Ditt mail. Du behöver verkligen inte ursäkta att Din kalender varit full av aktiviteter, så har 

det även varit för oss. Vi har haft en ganska stor samman- 
dragning här i Torsås kommun på Möre hotell den 1 juni med MOMENT-gruppen i Torsås kommun 

som värd och med assistans från Kalmarsundskommissionen. 
Du kan gärna klicka på följande mailadress www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-

vattensamling-2012/ så får Du en god uppfattning om vad konferensen  

handlade om. Den 16 juni hade vi vår årligen återkommande "Vårträff" för medlemsföreningarna i 
Torsås Kustmiljögrupp. Jag håller som bäst på med att skriva ut 

minnesanteckningarna för dagen. Du kan gärna klicka på följande mailadress 
www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vartraffen-och-protokoll-fran-arsmotet/ 

så får Du även här en god uppfattning om vad vi håller på med. 
 

Mailadressen till vår hemsida är www.kustmiljogruppen.org  

 
Jag kommer att översända Ditt mail till styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen. 

 
Vattenhälsningar 

 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

 
From: gunvor.backlund@swipnet.se 
To: kage.eklund.kvistofta@hotmail.com 

Subject: Re: Expediering av protokoll 2012-03-12 § 12007 Deltagande i Världsarvsvecka på södra 

Öland den 4 augusti 2012 i Degerhamn. 
Date: Sun, 24 Jun 2012 20:41:38 +0200 

http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
mailto:kage.eklund.kvistofta@hotmail.com
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-vattensamling-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-vattensamling-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-fran-vartraffen-och-protokoll-fran-arsmotet/
http://www.kustmiljogruppen.org/


Hej! 
Det har dröjt med svar på ditt mail av den 25/3. 
Vi tror här i vår hembygdsförening och även Smedby 
hembygdsförening, tror att det blir bäst att ha en egen dag för information 
om vattenprojektet ni bedriver på andra sidan Kalmarsund. 
Vi tänker oss att träffa er under hösten. Vi är = Smedby, Ventlinge och  
Södra Möckleby hembygdsföreningar. Det är ett viktigt projekt och vi  
tycker det skall ha en " egen" dag. 
Hoppas ni går med på det! 
Vänliga hälsningar  
Gunvor Backlund 
ordf. Södra Möckleby Hbf 
----- Original Message -----  
From:Karl-Gustaf Eklund  
To: gunvor.backlund@swipnet.se  
Cc: Rune Fransén  
Sent: Sunday, March 25, 2012 7:52 AM 
Subject: Expediering av protokoll 2012-03-12 § 12007 Deltagande i Världsarvsvecka på södra Öland 
den 4 augusti 2012 i Degerhamn. 

 

Hej!!! 
 

Vi översänder beslutsparagraf från vårt senaste styrelsemöte som berör rubricerat ärende. 
 

Bästa kustmiljöhälsningar 

 
Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare/enligt uppdrag 
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