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Gmail - Re: Filmlista + allmänt om er beställning

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Filmlista + allmänt om er beställning
1 meddelande
Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>
14 januari 2022 15:44
Till: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forman hans <hans.forsman1@bredband.net>, Forsen Birgitta
<birgittagforsen@gmail.com>, Forsen Kent <kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>,
Johansson Åke <ake.johansson@electro.se>, Lennholm Berndt <berndt.lennholm@gmail.com>, Waldau Magnus
<magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>

14 jan. 2022 kl. 15:40 skrev bodil.gyllensvard@amf-film.se:

Hej Tomas,
Jag har under dagen suttit och gått igenom er sammanlagda speltid, och påmindes då om att vi
bestämde att de 7 st 16mm-filmer (som lämnades in första veckan i december) inte fakturerades –
de var nämligen inte skannade vid tillfället. Detta hade du naturligtvis velat veta inför ert
styrelsemöte!
Nu har jag hur som helst gjort en sammanställning (se nedan i mail till Bert), som jag förstår att det
också är viktigt att du tar del av.
Ha en riktigt fin helg, så hörs vi snart igen!
_________________________

Bodil Gyllensvärd
Arkivchef
ARMÉ- MARIN- OCH FLYGFILM · AMF-DIGITAL
Besöksadress: Tullgårdsgatan 10, 116 68 Stockholm
Studio och arkiv: Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm
08-520 420 00
http://www.amf-digital.com/
www.stiftelsen-amf.se
http://amfarkiv.se

Från: bodil.gyllensvard@amf-film.se <bodil.gyllensvard@amf-film.se>
Skickat: den 14 januari 2022 15:36
Till: 'westenbergbert@gmail.com' <westenbergbert@gmail.com>
Ämne: Filmlista + allmänt om er beställning
Hej Bert!
Här kommer listan över inlämnat material, med tillhörande speltid. Jag bifogar också er förra faktura
för kännedom.
Utöver det som fakturerades den 8 december (se faktura), lämnades ytterligare 7 st 16mm-filmer in
i första veckan i december. Dessa var ännu inte skannade när den första fakturan skickades till er.
Jag borde såklart ha upplyst Tomas om detta inför ert styrelsemöte, men jag påmindes om det nu
när jag gick igenom era filer. Jag skickar detta direkt till Tomas också, så att även han påminns.
Beklagar missen.
Så här ser det ut i dagsläget – detta är vad vi har gjort:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1721941600900479978&simpl=msg-f%3A17219416…
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16mm skanning, första inlämning
8mm skanning
Fysisk restaurering
Mp4-konvertering
Hårddisk 8 TB
16mm skanning, 7 st andra inlämning
Digital restaurering

746 min
38 min
6 tim
48 filer
1 st
137 min
till pristak?

HITTILLS (inkl. de 7 st 16mm-filmerna):

63 410 kr
2 660 kr
5 400 kr
3 600 kr
2 600 kr
11 645 kr (ej ännu fakturerat)
? kr (ej ännu beställt)
89 315 kr (111 644 kr inkl. moms)

Vänlig hälsning och önskan om trevlig helg!
_________________________

Bodil Gyllensvärd
Arkivchef
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<Faktura 180542_ 20211208.pdf><Inlänat material SDHF Filmlista - speltid.xlsx>
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