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NYHETSBREV  
CIRKULÄR EKONOMI I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN 

Juni 2021 
 

På gång i Kronoberg och Kalmar 
 

Återbruk av byggmaterial i Markaryd  
Re:Bygg Markaryd heter ett nytt projekt som fått finansiering av Leader Linné och drivs av C/o 
Markaryd tillsammans med flera lokala entreprenörer. De ska undersöka marknadsmöjligheter för 
en återbruksdepå där byggmaterial som inte är avfall kan återbrukas. Idén uppstod under ett så 
kallat ”återbrukshackathon” i Markaryd hösten 2020, som arrangerades av CRKKL tillsammans 
med SSAM, Företagsfabriken, Linnéuniversitetet, Drivhuset, Nibe och Markaryds kommun. Under 
arrangemanget uppstod samtal kring byggspill, återbruk och nya affärsmöjligheter, vilket nu lett till 
det nya projektet.  

Kontakta annica.hegefeldt@markaryd.se för mer information. 

 
 

Förstudie inom hållbar livsmedelsindustri i Vimmerby 
Under våren och sommaren 2021 genomför Vimmerby en förstudie inom hållbar 
livsmedelsindustri med fokus på vatten. Ett av målen är bl.a. att se över förutsättningar för att 
bygga upp en innovationsmiljö för effektivare vattenanvändning. För lokal och regional nivå 
förstärker en innovationsmiljö det regionala innovationssystemet vilket får positiva effekter på 
övrigt näringsliv. Om vi kan bidra till detta samtidigt som vi får fram cirkulära modeller för vatten, 
där den enes rest och spill kan vara någon annans resurs så har vi bidragit till att skapa hållbara 
system. Ambitionen är att förstudien ska kunna ge vägledning till vilka former som kan användas 
för en ökad samverkan mellan olika aktörer på lokal och regional nivå.  

mailto:annica.hegefeldt@markaryd.se


 
 

2 
 

 

”Jag har tacksamt tagit emot CRKKLs kartläggning av 
potential för industriell symbios med fokus på vatten där 
Vimmerby är ett av fokusområdena. Kartläggningen kan 
hjälpa till med vidare vägledningen här på plats”, säger 
Adnan Jahic (wsp) som ansvarar för genomförandet av 
förstudien.  ”Redan en bit in i studien kan vi se att 
industriell symbios utifrån vattenperspektivet kan medföra 
flera fördelar även ur andra perspektiv ex. att skapa 
testytor för akademi och forskning, som i sin tur kan 
utvecklas till start-ups. Det kan även medföra ökad 
sysselsättning samtidigt som man kan minska 
miljöbelastningen.” avslutar Adnan. 

 
 

BAT - Grön hållbar industriell omställning och förnyelse 
CampusLjungby driver projektet Grön hållbar industriell 
omställning och förnyelse, vars mål är att öka kompetens och 
förmåga att hantera större förändringar i efterfrågan på 
tjänster och produkter, hantera krav på ökad hållbarhet och 
implementera ett ekologiskt perspektiv i hela värdekedjan hos 
ett 50-tal småländska tillverkningsföretag. Projektet pågår 
mellan februari 2021 - februari 2023 och finansieras av ESF, 

Europeiska socialfonden, och medfinansieras av den privata sektorn. Vill du veta mer, kontakta 
DavidL@campusljungby.se  

 

Workshop om återbruk 
Hur uppnår vi återbruk i industriell skala i bygg- och 
fastighetssektorn i Sydostregionen? Med utgångspunkt 
från det arbete kring cirkulärt byggande som har 
påbörjats i GodaHus temagrupp GodaHåll genomförs 
workshop #2 kring hur återbruk möjliggörs i stor skala.  

På workshopen tar vi del av konkreta exempel om bl. 
a. återbruksinventering och återbruk av installationer. I 
mindre grupper fokuseras på några av utmaningarna 
kopplade till storskaligt återbruk av byggmaterial. 
Workshopen avslutas med en paneldebatt med några 
av regionens större beställare och ansvariga politiker 
där vi bl. a. lyfter frågan om vad som krävs för att börja 
efterfråga ökat återbruk. För frågor hör av dig till 
anders.lundgren@godahus.se 

Datum: 15 juni kl 13 – 16. Information och anmälan: Ökat återbruk i bygg- och 
fastighetssektorn i Sydostregionen  

 

 

mailto:DavidL@campusljungby.se
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=32GqLG6QBmXIduOYYVyQYV56_ZRvNyg28wujFWLJGGjFvHpWDIFCC4k6oPT53bhIDFTQJ4dtgSL1LEdk1TppEmzKxvu6AJiqisoxIc0vPgFn6z6psI7ftnYm740WeUuOFXyofurXvbxyTCZ-qJKoLZyYccL3Q4HhlmCoSmFPGCDsm3fgE8qBjSA9h9D6iWOa0wowQ2Znqpmjy30DI0OBEPQcE4BEhNN903GBGwic9TCLiQXRaQ5Dr_PvmJa5iGp5I_1zKT8nYlRtvwEE-gHsS2rqvoMB-P81TJkbsp0izBlRV2xVnsel3VLKra5M08Nf23j5JlpUuqg9rSsuLQR6T9u6Z_0UbPQdqtMia7M-0-BlHBkomPE1x22ggfElgBDF
mailto:anders.lundgren@godahus.se
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=SFpQlEyRdzJhZxiopi3i-sAxm5Czow2SpeY552wvLK_AgtrvBDste5F-55mugnVyfiOLqBpcrREzgflBmujVcOjAAeKtSZn3aQRd32wgGut_4qJb-a8G36-SuzA9jTZgSdqpb-TL6O3aM1mIhLEgeL3rg87ifPm-EUFk24jQRuI1DuQ1-weeIEMXtMEjM-0eCqF_UGmHxrF9gtAYdmzBUYSd7gg-uOajlauPhRx-qI3016I9MYmCXJj-tM1HjuPHuRHgwwuLbO8FWLEQJK-yFdGC-mBfsgYXrlOlsQ2P4VsIYk9cDBU1NBZGy721A8ggvUb7fa3I0qQybK3n_699Ne75CQNjbyef9_W8yHtj9J5thWAXBL8nURUfMvDAIYagZOaGUPtOh2VYfRY-B_gBYCO9f2Jx2kQfKSAKJ0enAnD9JH8cnDo4eKnJC0pGmR2NFJ_I1cBEt1J49MAC5uKSj5ew71GDtCnobNLTLUFV_fE
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Företagsstöd för omställning till cirkulär ekonomi 
 
Den cirkulära resan 
Inom ramen för projektet Cirkulära Kronoberg och 
Kalmar län har forskare vid Linnéuniversitetet tagit 
fram ett praktiskt verktyg. - den cirkulära resan 
https://cirkkel.se/ . Här kan du som företagare få hjälp 
att ta första steget mot att bli mer hållbar och cirkulär.  

Kontakt: Joacim Rosenlund, 
joacim.rosenlund@lnu.se. 

 

 

 

Stöd till företag i Kronobergs län  
Det finns flera stöd för dig som är företagare i Kronobergs län och är intresserad av cirkulär 
ekonomi.  

• Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronoberg få kostnadsfri 
expertrådgivning. Du får 6 kostnadsfria konsulttimmar och väljer bland 35 konsulter inom 
6 olika områden, där hållbarhet och cirkulär ekonomi är ett. Läs mer och ansök här 
https://www.konsulttimmen.se/ 

• Tillsammans med Almi utlyser Region Kronoberg utvecklingscheckar där man bland 
annat kan få stöd i företagsutveckling med det cirkulära perspektivet. Läs mer här 
Utvecklingscheckar - almi  

• Genom Business Region Kronoberg samlas våra åtta kommuner med ett gemensamt 
mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft. På 
businessregionkronoberg.se hittar du mer information om länets företagsfrämjare och 
utvecklingsinsatser. 

 

Stöd till företag i Kalmar län  
Region Kalmar län har företagsstöd för företag som avser att göra satsningar inom 
hållbarhetsområdet. Läs mer om dessa och andra stöd på www.regionkalmar.se/foretagsstod. 
Utbudet av stöd kan förändras över tid och det kan därför vara bra att regelbundet titta på 
nämnda hemsida 

 

Stöd till företag i både Kalmar och Kronobergs län  
Almi lanserar nya erbjudanden med fokus på hållbar utveckling för framtidens företagande. 
Relevant för dig som vill starta ditt företags hållbarhetsarbete, identifiera nya affärsmöjligheter 
eller skapa underlag för varumärkesbyggande insatser. 

Läs mer om Framtidsgeneratorn - almi eller kontakta almi direkt: Max Alterot (för Kalmar län) eller 
Louise Brolin louise.brolin@almi.se (för Kronobergs län) 
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Framtidsspaning 
Cirkulär ekonomi, en stor affärsmöjlighet 
För 10 år sedan hörde jag talas om cirkulär ekonomi för första gången. Logiken att skapa nya 
affärer från avfall eller resurser som blivit över, designa saker smart från början så att de fick en 
så lång användning som möjligt och kunde uppgraderas och återvinnas kändes brilliant och 
logisk. 

Sedan dess har så mycket hänt. Ja bara de senaste åren. 
Idag har EU, Sverige och företag som IKEA en strategi för 
att ställa om till en cirkulär ekonomi. Ingenjörer, 
entreprenörer, tjänstepersoner och ekonomer arbetar 
varje dag för att knäcka koden och skapa cirkulära 
lösningar som går att skala och ersätta de befintliga 
linjära affärsmodellerna.  

Det senaste året har flera stora investerare gått in i 
cirkulära projekt och företag, offentliga forsknings- och 
utvecklingspengar går till cirkulär utveckling och många 
avfall som exempelvis litiumjonbatterier köps upp på 
spekulation då man snart kan återvinna dem. 

Omställningen sker just nu. Är du med på tåget? 

/Emma Dalväg, expert inom cirkulär ekonomi och industriell symbios, Coest 

 

Betydelsen av de stora perspektiven i omställningsarbetet 
I forskningsdelen av projektet CRKKL har vi kopplat ihop cirkuläritet med jämställdhet och 
mångfald. Varför då? Jo, för att de globala målen ju omfattar miljömässiga, ekonomiska och 
sociala mål. Idag vet vi att jämställdhet, som till exempel tillgång till utbildning oavsett kön är ett 
viktigt nod både för god hälsa och miljö. Signalerna från FN är också tydlig, grön omställning – 
och ’leave no one behind’, rättvis omställning.  

I vårt arbete med företag och organisationer i Kronoberg och Kalmar län har det varit många 
’aha’-ögonblick när verksamheter upptäcker att en snedfördelning av kön, ålder, eller annan brist 
på mångfald i arbetslaget faktiskt också är innovations-hämmande. Hur har dessa ’aha-ögonblick’ 
uppstått? De har uppstått genom att vi tillsammans tittat på den större kartan, med det som vi 
kallar metadesign, och genom att vi kritiskt undersökt och utmanat underliggande normer som 
styr oss. Metaperspektivet, och normkritiken möjliggör också reflektioner kring de underliggande 
drivkrafterna för alla våra verksamheter och aktiviteter – just här nu och på jorden. Kanske har 
Covid 19, när allt saktades ner, snabba lösningar måste hittas på och gränser mellan arbete och 
privatliv suddades ut, hjälpt till att öppna upp frågan kring meningen bortom tillväxt. Forskning 
visar också att värderingar är en viktigare drivkraft för omställning än ekonomiska incitament.  
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På CRKKLs arbetsgruppmöten har både tak och energinivå varit 
hög i diskussioner kring hur vi förstår cirkuläritet. Ryms 
omställning inom tillväxtramen? Allt fler väljer nu istället att 
tala om utveckling. Stödjer cirkuläritet per automatik också 
de sociala målen? Är cirkuläritet ett medel eller mål? Vi 
tycker inte alltid lika, men vi är överens om att vi måste 
och kan ställa om, och att reflektionen, kritikaliteten och de 
öppna diskussionerna inte är ’extra’ utan en förutsättning 
för lyckat omställningsarbete. Vad är meningen med just 
din verksamhet – på jobbet och hemma – eller är det 
samma? 

Kan du leva dina värderingar i all dina roller? 

/Mathilda Tham, professor, Linnéuniversitetet 
 
Betydelsen av cirkulär ekonomi i framtiden  
Den 2 april nådde Sverige sin Overshoot Day 2021, alltså dagen då vi i år förbrukar mer av 
jordens resurser än den skapar naturligt. Det blir allt mer tydlig att vi alla behöver sätta vårt 
agerande i relation till planetens gränser – hur många och vilka resurser och energikällor får vi 
använda för att vi ska kunna uppnå Parisavtalets 1,5 graders mål? Det gäller att säkerställa att vi 
och följande generationer ska kunna leva och bo bra även i framtiden. I världen har vi med 
Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. I Europa har vi Gröna Given, som är EUs nya 
färdplan för hållbar ekonomi, där miljöfrågorna är grunden för en tillväxtstrategi och sätter ramen 
för framtida regleringar. Nationellt går vi från tillväxtpolitik till utvecklingspolitik.  

Vi ser en stor potential i cirkulära affärsmodeller som skapar vinst på ett annat sätt än vi är vana 
vid – och förlänger livslängden av produkter, skapar cirkulära materialflöden och på så sätt 
minska resursuttaget och växthusgasutsläppet rejält. Därför pratar vi omställning  och samverkan 
och det gäller företag, kommuner och regioner. Cirkulära Kronoberg och Kalmar län har visat sig 
vara en framgångsrik katalysator i omställningen.  

Nu behöver vi ta nästa steg! Regelverk och politiska mål behöver gå hand i hand med 
konsumenternas efterfrågan, producenternas förmåga och uthållighet. Hållbarhet och cirkulär 
ekonomi ska vara utgångspunkten i det vi gör, inte något som görs vid sidan av. Hållbarhet ska 
skapa utveckling och konkurrenskraft.  

/Christel Gustafsson, regional utvecklingschef, Region Kronoberg och Helena Nilsson, 
regional utvecklingschef, Region Kalmar län 
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Industriell symbios – tillsammans kan vi nå en Cirkulär Ekonomi  
Världens ledare har åtagit sig 17 globala mål för hållbar utveckling. Tillsammans kan vi uppnå 
mycket fram till 2030. Globala utmaningar är också lokala. Företagen spelar en nyckelroll i 
arbetet med att uppnå målen.  

Vi på IUC Kalmar län är en resurs för länets företag inom 
hållbar utveckling. Det måste vara enkelt att producera, 
konsumera och agera hållbart. Att tänka cirkulärt är smart. Att 
agera cirkulärt tillsammans i det vi kallar urban symbios är 
ännu smartare. Och vi vet att de största förändringarna och 
den mest effektiva utvecklingen inom cirkulär ekonomi 
inträffar när kommun, universitet, industri och 
systemansvariga för energi, avfall, vatten och avlopp tänker 
och agerar innovativt tillsammans. Svensk industri har en 
stark tradition av innovation.  
På IUC vill vi vara länken mellan den privata och offentliga 
sektorn för att påskynda industriell symbios med hjälp av 
företagens innovativa styrka. 

/Helena Tinnert, Förändringsledare Hållbar utveckling 
och Cirkulär Ekonomi, IUC Kalmar län 

 

Hänt sen sist 
Digitalt Studiebesök till Sotenäs  
Den 22 april arrangerade CRKKL tillsammans med Sotenäs kommun en digital resa till 
västkusten och Kungshamn. Där pågår sedan flera år mycket spännande inom cirkulär ekonomi 
och specifikt industriell symbios. 

Från Sotenäs symbioscenter medverkade (med stor entusiasm) Emma Ek, Mattias Skarp och 
Leif Andreasson. Vi fick se både live och inspelade filmer som beskrev olika delar av de industrier 
med koppling till hav och fiske som finns och planeras. ”Bland annat ”Kalles kaviar-fabriken” vars 
biprodukter blir till biogas.  

I Sotenäs vill man bredda begreppet och talar även om Social Symbios där man väver in 
arbetsmarknadsfrågor i sin satsning på hållbarhet. Vi besökte även en marinåtervinningscentral 
där uttjänta fiskeredskap samlas in och förbereds för ett nytt liv som andra produkter.  
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Finansieringsmöjligheter för omställning till 
cirkulär ekonomi 
 

Ett sätt att finansiera sitt omställningsarbete är att söka projektmedel från EU. Här listar vi några 
som riktar satsningar mot företag. 

ERUF 
Inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för Småland Öarna under perioden 2021-2027 
inom det politiska området ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk 
omvandling” finns möjligheter till projekt och insatser för att öka omställningstakten till en cirkulär 
ekonomi. Fler företag ges i programmet möjlighet att fokusera på cirkulära affärsmodeller och att 
arbeta resurseffektivt med tanke på klimat och biologisk mångfald. Första utlysning förväntas 
våren 2022. 

South Baltic program satsar på cirkulära lösningar i utveckling av hållbar grön och blå 
bioekonomi 
Omställningen till en mer cirkulär ekonomi anses som avgörande för att regionerna ska kunna 
uppnå Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Beteendeförändring som leder till 
ansvarsfull konsumtion och produktion identifierats som en gemensam utmaning i södra 
Östersjön och att betydande förändringar i både policy, beteendet och affärsmodeller behövs. 
Potential för gränsöverskridande samarbeten finns i kunskapshöjande insatser och aktiviteter 
som främjar införandet av cirkulära lösningar. South Baltic programmet 2021 – 2027 kommer att 
stödja åtgärder som höjer resurseffektivitet och skapa cirkulära flöden för material och 
näringsämnen. Första utlysning förväntas hösten 2022. 

Hubs for circularity (H4C) – circular economy att scale 
Hubs for circularity är ett initiativ som förbereder framtida aktiviteter inom Europas 
investeringsprogram för forskning och innovation ”Horisont Europa”. EU kommer att styra sina 
medel till insatser som driver fram etablering av industriell och urban symbios i stor skala. 
Initiativet ska bidra till att nå målen av EU:s gröna giv som ersätter EU:s tillväxtstrategi. Målet är 
att genom samverkan uppnå cirkulära materialflöden och koldioxidneutralitet på ett lönsamt sätt. 
Målgrupperna är industrin, små- och mediestora företag, forskning, offentliga myndigheter, 
lärosäten och civilsamhället som ska skapa piloter och demonstration kring industriell och urban 
symbios. 

‘A new flagship initiative – Hubs for Circularity’ Concept, opportunities & challenges for successful 
implementation | European Commission (europa.eu) 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=YZUIympppp1hQunm4aq8go8YxssNARSxCxR03qTFk96_y85GzEEbLcMQffZ44PwvFWjhVMywa0ULWKg04PmcuzFdDVP5emKyl2NxKz-yh-BczVpwKRYOnFaY8wHvoWPVy2bDu08BoisZ8priEfSwu2qaF0ySnv7nBQ7x5SdZVLHs6ACTU4zT-LzpLoJ5f2RWNVhXgHaNT5beb1vNScVqvbELyd7I2cuRGIWxAxXloAl2wT-A12dKNojOkehfcTmJg6hpXTwxg6Hv9r8n-Wba82Eonpv7XoYGHGW1IqWGEJ3L1p4eIkoXJUMOEJsONwhL5vQKI7GA7xEHb6Mec-FxDl4tykW_1fharQrwpy-S-kRGO-63UVyAfgfWev0UKU4BqqDPLpCHA3FjYVjKOevtHJifYCPJJ-XXiBVpYX8uta60aQp0rlW8-NWq-fA2ipaNGVq_b3uer1D4qbKGLVKRsVZTBazaLLVWx80xEIB6K-7E3Gx73ZPYQny9iPBG4FjPXR1JibsKLKnZSZ3VzdTKTw
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=YZUIympppp1hQunm4aq8go8YxssNARSxCxR03qTFk96_y85GzEEbLcMQffZ44PwvFWjhVMywa0ULWKg04PmcuzFdDVP5emKyl2NxKz-yh-BczVpwKRYOnFaY8wHvoWPVy2bDu08BoisZ8priEfSwu2qaF0ySnv7nBQ7x5SdZVLHs6ACTU4zT-LzpLoJ5f2RWNVhXgHaNT5beb1vNScVqvbELyd7I2cuRGIWxAxXloAl2wT-A12dKNojOkehfcTmJg6hpXTwxg6Hv9r8n-Wba82Eonpv7XoYGHGW1IqWGEJ3L1p4eIkoXJUMOEJsONwhL5vQKI7GA7xEHb6Mec-FxDl4tykW_1fharQrwpy-S-kRGO-63UVyAfgfWev0UKU4BqqDPLpCHA3FjYVjKOevtHJifYCPJJ-XXiBVpYX8uta60aQp0rlW8-NWq-fA2ipaNGVq_b3uer1D4qbKGLVKRsVZTBazaLLVWx80xEIB6K-7E3Gx73ZPYQny9iPBG4FjPXR1JibsKLKnZSZ3VzdTKTw
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Fler tips 
 

EU circular talks 
Datum: 16 Juni: Industrial symbiosis: A tool for the Green Deal  

EU strategi för hållbara textiler 
EU har publicerat ett öppet samråd för att fånga in inspel till utmaningar och möjligheter för textil-
sektorn att bli hållbart och cirkulärt. Inspel på svenska eller engelska tas emot till 4:e augusti 
2021. 

Nordic Innovation 
Med mycket bakgrundinformation, filmer och introduktion i olika verktyg har Nordic Innovation 
sammanställd ett lätt hanterlig hjälpmedel för alla som vill ställa om till en cirkulär ekonomi (på 
engelska). Nordic circular economy playbook 

Spännande exempel – hur mejerivatten blir nedbrytbar förpackning för livsmedel 
I det italienska projektet BIOCOSI används mejerivatten för att producera nedbrytbar och 
komposterbar bioplast för förpackning av livsmedel.  
 

Om CRKKL! 
Omställningen till cirkulär ekonomi fortsätter. Projektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län 
(CRKKL) övergår den 1 juli 2021 till ordinarie verksamhet i våra regioner. Du hittar oss 
fortsättningsvis på regionkronoberg.se/cirkularekonomi och regionkalmar.se 

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län – CRKKL är Kronoberg och Kalmar läns 
gemensamma satsning på cirkulär ekonomi genom ett treårigt samverkansprojekt som sträcker 
sig från 1 september 2018 till 30 juni 2021. Projektet finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län där Region Kronoberg är 
projektägare. Linnéuniversitetet är samverkanspart och i projektet ingår även Energikontor 
Sydost och Sustainable Småland.  

Vi önskar en skön och säker sommar! Ta hand om er. 

 

 

 
Du som får detta nyhetsbrev har antigen deltagit på någon av CRKKLs inspirationsdagar och satt upp dig på vår kontaktlista eller 
fångats upp av CRKKL och dess projektorganisationer under projektets gång. Region Kronoberg som projektägare ansvarar för att 
dina kontaktuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Önskar du inte få fler nyhetsbrev, skicka med vändande e-post att du inte 
längre önskar vara med på CRKKLs kontaktlista. 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=ICneY8MzX6sV9O0lEAUzAH0oLxwFAJiRY5XeL5NfrV7-4dLIu1ZQnRBjDBdRV8TOx5-LrP-x1GFhK1J19tLowa75eyc3N7hagYsOG5memR2PnoFVSeWeiuDmhpN1jZogAlPqH66EL4DkXaCh8diYI_Kvtx_QD6FMxSUUAUG7iEAF227zKzG7VzlMMOJP3cwJKCTZMO4_82kHeF92p6ao6zzFr1hVn2fcQ487E6cCGgxPraC0c-pgqEzRnoEHZ6m0BoruyidHMLMLlN_hKua8sn1tzWGbLjgM2nZhvNil5r8vygDeSwDF96Xt3BvMacPCw_mt-uXgLP5X7XXKdDdWKfGtG_Ei6VsUYU5NZAB6Z_2LczH_r0rWnH6tBz74twAfN_QGFs4NEeNqC-yBAVL4yB6-HVN5WqQz0XN4u1O7jyAm3gZcK9hS9l2sD7JOJtPwRw9AKy9UybppUV0KiPmmypFKt3XRuRzWCEHaJLFOQQtkcIgz_R1wDG_ENG9RrA-eADMMiOd33CSi1J8_Ynp6bBBT82gGhk6iPW0eaPyW-6IBMY5cGP-222ZdeWVLpO6zjXXHYbF7UdbePGQA1LHEERx-lHrTwqWpZJ7qN1PeUc6KrQFAq-zuIJROjRDLGJQD2YsP66FuJlYV3XvdbSAwonbdYIZ_COb6PSmoKqt-xa5SuKHoAhKXe5pjbpYRHGcKg1EF56gu10vhDEvxR6mg0XXxfRLFlTeOgxDtIEywSsAwY3OtQcXDIIr76DMjdwQ2ox6BcpuyPtVlB46JAx-cw3ru4xB9K9-COnyBZQ6HQy89k1jJyJaRpfCzfRNp2fnJpXnlEwZXIOO1Yj2envrWLsW3l70UB1NPzUMVvdAyZ7b3yuSKbreWAfmlJ_2eWbA4bgHfbTk-QKsTmuQNTdixeH2g4SbOf0X0dnM4X3i_cbz63Vj1SRG2aIrDLlwJhqLcWnmWfm2NnZlAfQDggdS7dImkJdoQ_Xa6M6mpJa5QXOlKFgCyrYQ8kZ1AxLyBUFzlxxx_lIrOqHkF0prGLnTYrr5nq24D38BJnygZQCLS1_FTN8Z06K2iw4V6DxIHRnTgZo4wAr6VA1LU_eSi77UQRjjndgp8OtIPM2r2Li7TWXKy6UFY_i3k42eAvxyuH8vdDSqMk8OQUMa3aDk0Z9KJ0Gq1DBYR3U7crHaowkPKpg9EjOQ4sK-Jxj0YKDhMeWIvv0T7j3_Ml-ljnfbjVwJ8BTzY0z2ZERGJ4vPUAtnThYk
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=gBxl01xLw_3mMWrxiEzf8DdWMBV8r0vCuKYQwB2gZiWoQ-X4Oxo2LZIdRKHbeAIg136nt4BVMUITAUqSWX0nUjaYGAbX8xkJWJSuUdgIdcygxgxbSHwpdOoUnm7IvGlPbQxP2-csnwpgt9pMAPK2KYi4Q48b1jMLkmfUTKhfSmgMXSChxfpiIbcc2kmbS0F5MU33CihDPyuEBNNiJB8jAAKkkMiozTbzNGdz7JGAGS75URWsO20NXfeAo5dHBgr8g17y--Bu2Tz4aVGNxjIZG9P715vJ7K69Ctsq3Eu01SsJHDNefoR8PykL8G-geRrWcI6CN7GDryYEZnTC8A3me-3LUCze6EePSI1WfsRQlUptk4xJXm5v0Qj2Y8wNnxN6pPscAMfZSpb4T8YFnYRq9kPEubPeXYlNYxP1-7REa9yk_B-kDoNwdloXCpI4xpbhLpUw387cexFosrcLNYu3BwuJ9mrQ0PsRIKICTf8Ngfe64FaTqfczeTmoVGRZ7F6WOXub1AjA-us1hDwEb97_4Q
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=K27nmyXI3VzhMrKfzQqQbZyuDCS11crHDyjIh14iiqH1u3dPbn-P4oxmE_qiZDt4WVKxrO7J4Pxiv1NIpPXGvFHO0JpuWStomQ_bNTVwG_bTL9-BP7a8DHknlcvFqkTBGPgdpbWCCr6xD4evEd6O1PDxp4fTb926xDsMPSyfJo0Qc0gsKVrAiy7GT8Qtb_6g9rJGbpGgwlDRBqkbHqN0FAdlc3RO-wCh_59mDmk8vTA40vP4j2_VOUtnOlWtgWEWP8hMXvzPppe-_bkNuLwE9Iir-TfM46Br_c5bxOASAmx_h6z5Mr8UegqmarpAEC0E9sm806oVDtiJ45h-uTj2XPQJCaTxcWsAdFwyBHhR4c7aAUme2BzcBSg8MwwfKHqedwSKoIq-Ib5uNBztZZvYWcF1prf4szGTJdupiq8Rexg
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=Hi4c-wogxWMTsWjV7X2z9lKYCpfQ8MPXH3v_BL2DfYJkeY4AjEbIx3RKVDR0I8ucKySdSpZC7_KzPY8uwC-Mql-I56Eez90jxgrUsf3M0MgNrzueK1qoPtYBfQzJekeuBe_gqaTJ0u-01jn3BP14Ks3VHIVVHt9fDZWhMNHjHg_9-abLJ9oedODSlUU_EuQXfTEztBmI1pwVvnH61p_oxVsFKJ33QK7ltfFqn_uUrTmkyxPsR36NTb5nxD2DQsVFm1Jhqv8U1J444QGrUCYangDxgzVvj61j5MaBirVGwu0nSC-qakMIK68Znl65ndmK--uO2EkwYKLr6L56Sys6RLQe4FEWtQ42M0FJ0rs0FxIncRnDzFRiMkNa6I1EmsmxdtyfBHRWiH3Q8o-nYIhqB5v81URzPwHP8HigZgNxVdsVKRhB6sGJ3qgoDYiwXc3jZV12vReT3pOimHDsRmD6Uv_KFAs1xQy7c8UuExRVB8liqSfwTgzLpW3ZTFJtGVGBr4aWK8nDf_JK3OTlr-tf2A3cJtnax4D6P79sApJdUrLzwXH4rGNIPLI_ycEEguzQtHuHt6kkIyBWtABLp_QzXlr6xURlw9Omc2d6F6w8dWjeTLiT9pbcXO-nFC_e6hgWW4tzgtLRc1R7_581zg21Scahidw60reA9jZxGnDJ2uTGIvCK68h4k_Dqu12DoIWkymKsIWjwuDSRpdOyqR4O3qWDloH5V_MfBm13UyV2XfFR1dzxcXGElzjWRbBKpUGOi_IXC9tRKVkC83y5P4FC0KdiJK8jC67e79ZlZm1U4OADXbPscoiWsvMy2_HttxsxJw3tFUwgXNVvbRkJQKfUgJpFWkjwJyph9HUqN_PiYeA06u_eH-ELoi_F8GgaVL8QFBcNeyH0vsDQiLjyOYDQeFDmdoaTdD6S7bKX2U0Qw_Rvi-4L8aAjSTKABW1z-ATxoRiKL-OUu8MuM4q63C2ZNCWj0sB8WRHTZxTQnYvs4x-uR_2UL0JboNYuAiOiX5zZ3IhXFA0X7aKChFd7CQ0-A80KEptYjFOa8bz1mP8mnA9CT7lCbL-Vj-q1nN1Q4-6fLanh9zr3xhD9-mGcX9uzecFFejQag5j_GOw66N3bA4RDN6_1iPzrkJQWHApifW0zsSUbI4BJCxIHCLHROkCvuQ
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=Qcqjby6zrbbNoBgxEkIbO5w297JiPmpZRMnrTrcuYXzt38VkV7L1dgrAQ9uApfFDmSvKBmuVnudGFUwHHp2qhm2W8uds3IZSm97WUhCCSq8S_lD2XjGU6bl7Ew5WHF9OXqHP3gSBDY-amt3i9QNblavG-yaKvEvPIOmk9Iu9Wu_jEpRiZ-s46W2gNw0vmvS50VFAp2A7J2wMC77vW4wBGnlw2q4UxSoaPjFdtZYVGraTRT1LHFIMHW2xPnUQ8jo-FfMeId9R0P3ZWLboCVUrHsVYLp8rPfZtb0ZFE8dbU5mI0bSjmQCJsM8fJZnSVJRXPo5GqdX1X7Xzdp8b0BQEKkNK2EcDP3Qx_e-ug1IsCODCd7jORaFpfHJFE55rCu4a7xXiwEe_j46fARLygpnlpA
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lrHe3-00045V-3J&i=57e1b682&c=_w65huj9LS9dqKxEL6RyERJDEjXzHpmcl8gxCodetm5xJz9KsXu8ZE7FYf21XJ9Wg87pmmMs8RA3mXOGQ2G5h9gpMu-axSqJUpNjkW01X6_w1V0BThT78sV6i2dWq1Q8TjKDYVJS13HPX04nP6kT0PFl9p9FWd9zg1Sv01jXjhRz-XipPXssoJuWimZHtx3Br_IkCQOXRT5twaclZyYcEGZDaCs1xViaa29l-X3E9RyxwibkKDZpr0rl8rR7cd8fZl6NqcjkSJClqjBTHTElFY4EUQVJ0Br00CnwxSPsMFmL9ZWuTD0CcZ0Tki-9cjhme-fryLE3Fb1ddllSEh-WWezoxNkN9zENCP73zdMavlgrDYdk-IXmohAqbvxaQsTZ
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