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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Dyktankhuset 
1 meddelande

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 16 februari 2022 18:29
Till: Tove Frambäck <Tove.Framback@smtm.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej och tack för ditt mejl!
Vi kommer att ha städdagar 5-6 mars och hade hoppats kunna sätta upp en del belysningar då. Vi får kanske lita på
vårt eget förnuft och köpa in vad vi ser som lämpligt, då jag förstår det kan vara svårt för er att hinna med.
Hoppas vi inte gör det alltför tokigt. Nåja, det finns många kloka människor inom föreningen.
Bästa hälsningar
SDHF/ Birgitta

Den tors 27 jan. 2022 kl 09:15 skrev Tove Frambäck <Tove.Framback@smtm.se>: 
 

Hej Birgi�a,

Tack för di� mejl. Jag har tagit del av din förfrågan och jag ska höra mig för om vi kan bistå med lite
konsulta�on.

 

Ber a� få återkomma.

Hälsar,

Tove

 

Tove Frambäck 
Chef Utställningsenheten / Head of Exhibitions Unit

  
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS 
Marinmuseum | Sjöhistoriska museet | Vasamuseet | Vrak – Museum of Wrecks | Järnvägsmuseet 
  
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 8 519 549 69 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
  
 
 

 

Från: Björn Hedin  
Skickat: den 19 januari 2022 14:37 
Till: Tove Frambäck <Tove.Framback@smtm.se> 
Ämne: VB: Dyktankhuset

 

Hej Tove och god fortsä�ning.
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Har du någon resurs som skulle kunna avsä�a några �mmar och hjälpa SDHF med �ps på belysning �ll sin
utställning? Vi har hjälpt dom med allmänbelysning och lite nya u�ag mm.

Se mail nedan.

 

/Björn

 

Björn Hedin 
Chef Fastighet- och säkerhetsenheten / Head of Real Estate, Security and Safety Unit

  
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS 
Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet - Järnvägsmuseet 
  
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 8 519 549 95 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
 

Från: Birgi�a Forsén [mailto:birgi�agforsen@gmail.com]  
Skickat: den 19 januari 2022 12:35 
Till: Björn Hedin <Bjorn.Hedin@smtm.se> 
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com> 
Ämne: Dyktankhuset

 

Hej och en riktigt god fortsättning på det nya året. 

I och för sig kunde det kanske ha börja bättre. Jag tänker på den fortsatta pandemin.

 

Hur som helst måste jag tacka för den fantastiska hjälp vi fått med Dyktankhuset. 

Sprinklersystemet, alla elledningar och även tillgång till wifi, ja även ny toalett och köksblandare!

Det känns underbart att så många problem löst sig så bra tack vare SMTM och ett gott samarbete.

Nu är vi förstås ivriga att få ordnat en fin belysning. Du nämnde tidigare att vi eventuellt kunde få rådfråga någon av
de experter som finns inom museivärlden.

Det skulle vara mycket bra även om inte vårt hus uppfyller de normala kriterierna för ett museum. Vi är helt
införstådda med att stå för den aktuella belysningen, men det kunde vara fint att få lite hjälp på vägen. Har du
någon att rekommendera? Något förslag?

Än en gång ett varmt tack från

Svensk Dykerihistorisk Förening / Birgitta
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