Svarsmail som kommit efter utskickad kallelse. Mvh Jan-Anders Månsson
1. Hej!
Tack för ditt meddelande. Jag är åter på kontoret den 18 augusti och läser ditt meddelande
när jag är tillbaka. Min kollega Kent Andersson är tillbaka på kontoret den 2 augusti, du når
honom på 0733-50 50 20 eller kent.andersson@lennandia.com
Vid brådskande ärende så skicka ett sms till mig på 0733-50 50 05.
Hi!
Thank you for your e-mail. I will be back august 18. I will respond to your message when I
return.
Bästa hälsningar
Jan Lennartsson
Creative Director
Lennandia Advertising AB
Direkt +46 455 36 25 05
Mobil +46 733 50 50 05
Växel +46 455 36 25 00
Fax +46 455 36 25 01
E-post jan.lennartsson@lennandia.com
Adress Box 101, SE-371 22 Karlskrona
Besöksadress Blekingegatan 7
Internet http://www.lennandia.com

2. I am on vacation and will be back on 10th of August.
By urgent please contact Elin Söderqvist +46-470-53 31 91 or
elin.söderqvist@balco.se
Best regards,
Hanna Nattfogel
3. jjo@acrevi.se
Är på semester tom den 16/8. Kommer dock att arbeta den 12/7 samt ytterliggare någon dag
under slutet av juli.
Lyssnar dock av min mobil varje dag 0706-812601
4. This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
Asa.gustafsson@ericsson.se
5. Hej
Jag är på semester och återkommer den 16 aug.Under vecka 29 är Staffan Ljungqvist 0471249755 är min ersättare och under veckorna 30-32 Claes Liss tel 0471-249756.
Bästa sommarhälsningar
Tomas Eriksson
6. Hej! Tyvärr, kan jag inte komma.Men är naturligtvis fortfarande intresserad,jag får väl ta
info.av Sturkman.Det kommer kanske protokoll på hemsidan,som jag kan läsa.
Mvh Berit
7. Hej Vi har flyttat till Oslo och kan tyvärr inte komma på VA mötet. Men vi är absolut
intresserade av att vara med på tillkoppling av Av till vår fastighet Uttorp 1:42. (gamla
missionshuset Uttorp).
Mvh Per Gunnarsson/Annette Ekjord
Sagtomtveien 40
1359 Eiksmarka
pg.fotograf@telia.com
8. Hej! Jag kan tyvärr inte komma till mötet. Bor i Malmö och kom just ner hit. Nu vill jag ha
information kring det som tas upp på mötet och skulle vara tacksam om du informerade mig
via mail om detta. tack på förhand!
MVH Ingrid Fritz <ingrid.fritz@hotmail.com>
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9. Tack för ditt mail. Tyvärr lite långt att åka från Stockholm så jag kan inte komma men vårt
intresse att vara med är starkt!
Johan Nilsson johan.nilsson@gothiamedical.se
10. Hej! Tack för info. Väldigt ledsen att konstatera att vi inte har någon möjighet att närvara
eftersom vi är på resa. Hoppas få information om mötet i efterhand.
hälsn Jan Munckert riffifieve@gmail.com
11. Hej!
Vi kan tyvärr inte komma i morgon då vi är uppbokade på annat håll.
Men vi är fortsatt intresserade. Men som läget är nu
har vi inte möjlighet att vara med i styrelsen.
Skicka gärna info efter mötet.
Med vänlig hälsning
Görel Abramsson
Frans väg 8
370 43 Sturkö
0708-407 197
12. Hej o tack för mail. Kommer nog inte att ha möjlighet att gå på mötet men ställer till 100%
upp på besluten.Hälsningar Lars-Göran Karlsson, Uttorp 3:17(Sturkmans väg 6).P.S Kan dock
bara vara "passiv" medlem eftersom jag totalt saknar "know how" i såna här frågor.
13. Hej
Tack för inbjudan. Jag är fortfarande intresserad att få vatten och avlopp
till min fastighet Uttorp 2:39. Det är bra att det bildas en förening som
kan driva frågan. Tyvärr är jag förhindrad att delta i mötet i morgon, men
jag hoppas få läsa en resumé på hemsidan eller att jag kan få ringa dig
senare under veckan.
Hälsningar
Roger Lindberg
Muraregatan 20 B
371 38 Karlskrona
tel 0455-15142
tel mobil 0733015142

