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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Möte Vasamuseet 22/3 
2 meddelanden

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 24 mars 2021 09:47
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Tack Magnus för utförlig rapport. 
Jag lovar hjälpa till om jag kan bidra med något. 
Blir intressant punkt på nästa styrmöte. 
Hälsn 
Hans Ö

23 mars 2021 22:11:51 +01:00, skrev Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>: 

Hej Vänner, 

Har nu varit på möte med Vasamuseet. 

Medverkande: 
Siri Beer-Boman, Programchef, Vasamuseet 
Catrin, Rising, kommunikatör, Vasamuseet/SMTM 
Lars Björkman, Vasamuseet/SMTM 

Magnus Waldau, SDHF 
Åke Johansson, SDHF 

Tid/Plats: 
22/3-21, Dyktankhuset 

Vi började att visa runt i lokalen, de var mycket imponerade av den stora samlingen som vi har. 
Agendan från våran sida var ju att sträcka ut en hand för att visa att vi finns, och det kan jag säga att vi
lyckades med. 
Dom blev väldigt glada att vi var i samma organisation, och de såg med glädje att börja samarbeta med
oss, och vi hittade ett på en gång. 
Vasa bärgades för 60 år sedan, och det kommer dom försöka göra något stort av. 
Dom undrar om vi har möjlighet att på Lördag och Söndag, 5-6 och 12-13 Juni, kan ställa upp med
guidade turer i huset tre till fem per dag, max 40 min per tur, gärna med någon av gångerna på
Engelska. 
Vasamuseet kommer att ordna med anmälningen och registreringen av besöket till oss. 
De tänkte en avgift till oss på runt 50-70 per man, med en grupp på max 10-15. 
Nämnde att det finns ett dilemma, och det är att brand säkerheten inte på denna skrivande punkt är
ordnad, de skulle direkt ta upp det med Mari Wall, så att detta inte kan stoppa vårt första projekt
tillsammans. 
För att detta skall fungera så måste självklart COVID-19 restriktionerna vara borta. 

Låt oss diskutera. 

/Magnus 

Kent Forsén <kforsen@telia.com> 24 mars 2021 12:47
Till: hans@ornhagen.se, Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Hej alla !

 

Mycket bra jobb av Magnus och Åke samt en glädjande rapport från mötet med Vasamuseet.

mailto:magnus.waldau@gmail.com
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Ökat samarbete mellan de olika enheterna inom SMTM är ju helt i allas intresse.

Också mycket värdefullt att Hans Ö kan ställa upp med sin kunskapsbredd.

Det lutar åt rätt håll….

 

Vi hörs, ha det så bra / Kent

 

[Citerad text är dold]


