
                                                          

                           

 
2012-05-10  

 

Birgitta Hedvall 
  

 

Birgitta Hedvall 
b.hedvall@tele2.se 

 

Till Karl-Gustaf Eklund 

Från: Birgitta Hedvall (b.hedvall@tele2.se) 

Skickat: den 10 maj 2012 10:08:38 

 

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

Hej Karl-Gustaf! 
Först vil jag be om ursäkt för att jag inte svarat tidigare. 
Jag har varit utomlands och väl hemkommen fick jag packa om och åka till Halmstad och ta 
hand om min dotters barn medan hon är på tjänsteresa i USA. Hon har drabbats av en 
vattenläcka i sitt hus och jag är fullt upptagen med att ta emot hantverkare. Detta gjorde att 
ditt mail föll i glömska. Nog om detta. 
Jag har tagit del av dina skrivelser och kartan.  
Jag tycker det är mycket bra. Klart och tydligt och lätt att få fram namnen om man vill 
komma i kontakt med föreningarna. Hoppas sen att föreningarna ordnar med hemsidor. 
Går det att få in bynamnet Gunnarstorp skulle jag bli glad. Det är möjligt att det blir för 
plottrigt då. 
Tack för att jag fick ta del av detta.  
Med bästa hälsningar 
Birgitta Hedvall 
 
From: Karl-Gustaf Eklund  

Sent: Friday, April 27, 2012 6:52 AM 

To: Birgitta Hedvall  
Cc: Rune Fransén ; johan@webbochform.se 

  
Subject: Remissyttrande över den nya kartan över kustremsan i Torsås kommun på hemsidan 

God morgon Birgitta och välkommen till en ny dag!!! 
 
Jag får be Dig, i enlighet med styrelsens beslut, ha godheten att gå igenom styrelsens förslag 
till ny karta över kustremsan i Torsås kommun och lämna Dina synpunkter, 
tankar och idéer till mig på min mail. 
 
Vi översänder en del underlag i bifogade filer, som visar hur vi tänkt, när vi nu lägger fram ett 
reviderat skarpt förslag. 
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Du kan antingen gå in på vår hemsida www.kustmiljogruppen.org under linjalrubriken Om 
oss/Karta över kustremsan eller klicka på 
 
www.kustmiljogruppen.org/om/karta-over-kustremsan/ så kommer Du direkt in. 
 
Bästa vårhälsningar 
 
Kåge 
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