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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: En delrapport
1 meddelande

Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com> 1 december 2021 17:40
Till: Forsen Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Forsen Kent <kforsen@telia.com>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej !

Hadde ett samtal med Bodil idag, med anledning av de sju filmer som lämnats på DTH.
Vi diskuterade en hel del och kom bl. a. fram till:

En hårddisk på 8T. Kanks elåter stor, men det kan få plats ec föremålslista mm.

Se Bodils redovisning nedna.
Försöker få ut så mycket som möljligt av bidraget.
Vet inte om moms ingår eller ej.

Skall kontakta dom imorgon för att lämna över de sju filmerna.

Vi kan höras på tfn imorgon och diskutera det hela.

Tomas

1 dec. 2021 kl. 16:22 skrev bodil.gyllensvard@amf-film.se:

Hej igen Tomas!
Nu har jag plockat fram er ursprungsbeställning, och jag ser ju nu a� ni även skulle ha en mp4-
konvertering av samtliga filer. Hade glömt de�a!

Nu har jag lagt �ll mp4:orna (dvs ��kopiorna) samt en större hårddisk i kalkylen, och då får vi den
här uppställningen: 
 
 
16mm skanning, första inlämning                  746 min           63 410 kr
8mm skanning                                                    ? min                ? kr
16mm skanning, 7 st andra inlämning           ? min                ? kr
Fysisk restaurering                                            6 �m                 5 400 kr
Digital restaurering                                            �ll pristak        ? kr
Mp4-konvertering                                             48 filer              3 600 kr
Hårddisk 8 TB                                                      1 st                    2 600 kr
HITTILLS:                                                                                        75 000 kr
 
Som du ser är det tre än så länge blanka poster: 
-de sju 16mm som du inom kort lämnar in
-8mm som körs inom en vecka
-det digitala restaureringsarbete (vi kör på upp �ll ert maxtak)
 
 
Nu ska allt stämma (av det vi kan sä�a pris på hi�lls), och du har de senaste justeringarna framför
dig.
 
 
Vi hörs snart igen!

mailto:bodil.gyllensvard@amf-film.se
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_________________________
 
Bodil Gyllensvärd
Arkivchef
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