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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: En delrapport/Faktura 
1 meddelande

Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com> 8 december 2021 13:18
Till: Forsen Kent <kforsen@telia.com>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Se mail
TJ 

8 dec. 2021 kl. 13:15 skrev Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>:

Du måste skriva Den till SDHF enl nedan:

Svensk Dykerihistorisk Förening
att: Kent Forsen
Djurgårdsstrand 7
115 21 Stockholm

Tomas J 

8 dec. 2021 kl. 13:08 skrev <bodil.gyllensvard@amf-film.se> <bodil.gyllensvard@amf-
film.se>:

Hej!
Det kan vi absolut göra. Vilken adress och referensperson vill ni a� vi ska ange på
fakturorna?
 
 
_________________________
 
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: Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>  
Skickat: den 8 december 2021 11:59 
Till: Gyllensvärd Bodil <bodil.gyllensvard@amf-film.se> 
Ämne: Re: En delrapport
 
Hej Bodil !
 
Tack för info om kostnaderna.
 
Skulle du/ni kunna skicka en delfaktura ?
 
RAÅ (Riksan�varieämbetet)) vill ha en ”delrapport” = Faktura, så a� dom kan se a� vi
har fakturor a� betala eller kolla läget..
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Skcka den med mail �ll mig så vidarebefodrar jag den �ll Kent eller skicka den �ll oss
båda.
 
Kents mailadress:  kforsen@telia.com
 
Best
Tomas Jangvik

6 dec. 2021 kl. 14:27 skrev bodil.gyllensvard@amf-film.se:
 
Hej Tomas!
Här kommer kvi�ensen över de 16mm-filmer som lämnades in i dag
(bifogat). 
 
Nu vet vi också hur långa 8mm-filmerna är (äntligen skannade, �ll slut!),
så jag har även lagt �ll kostanden för dessa i kalkylen nedan. 
 
16mm skanning, första inlämning                  746 min           63 410 kr
8mm skanning                                                    38 min             2 660 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:                                                                                        77 670 kr
 
Hoppas a� allt är fint med dig och er alla, så hörs vi när Sebas�an är klar
med de nya filmerna och den digitala restaureringen!
Hälsar Bodil
 
_________________________
 
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 1 december 2021 16:23 
Till: 'Tomas Jangvik' <tomas.jangvik@gmail.com> 
Ämne: En delrapport
 
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: 
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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!
 
_________________________
 
Bodil Gyllensvärd
Arkivchef
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