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Gmail - Sv: Visning för grupp.

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Sv: Visning för grupp.
1 meddelande
Christer Huss <Christer.Huss@tyrens.se>
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

8 april 2022 12:17

Hej Birgitta!

Vad kul att ni har möjlighet att ta emot oss.
När vi tittat lite mer på tiderna så ser vi att det kan bli lite stressigt att hinna till 16.30, jag undrar därför
om det är möjligt att ändra tiden till17.00?

Med vänliga hälsningar

Christer

Christer Huss, Signalprojektör, Tyréns Sverige AB
Direkt +46104522412 Mob +46703887450 , Christer.Huss@tyrens.se

Från: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Skickat: den 7 april 2022 10:33
Till: Christer Huss <Christer.Huss@tyrens.se>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>
Ämne: Re: Visning för grupp.

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open
attachments unless you recognize the sender. Report if suspicious.

Hej!
Vad trevligt att ni vill se Dyktankhuset.
Vi ordnar en visning för er den 6 maj kl 16.30.
Man kan börja med en gemensam introduktion och sedan dela upp er i två grupper för att titta runt. Det finns väldigt
många intressanta saker att se men man får välja och vraka.
Vill man sedan gå runt på egen hand går det också bra.
Man bör nog anslå en till en och en halv timma.
Vi håller kontakten!
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1729371200573825622&simpl=msg-f%3A17295349…
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Gmail - Sv: Visning för grupp.

SDHF/Birgitta Forsén, ordf.
tel. 0707 40 50 23

Den ons 6 apr. 2022 kl 16:54 skrev Christer Huss <Christer.Huss@tyrens.se>:

Hej!

Vi är intresserade av en gruppvisning den 6 maj från c:a 16:30. Gruppen består av 15 – 20 pers.

Har ni möjlighet att ta emot oss den dagen/tiden och ungefär hur lång tid skulle ni i så fall säga att
visningen tar?

Med vänlig hälsning
Christer Huss
Signalprojektör

118 86 Stockholm
Besök: Peter Myndes Backe 16
Tel vx 010 452 20 00
Direkt +46104522412 Mob +46703887450
www.tyrens.se

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1729371200573825622&simpl=msg-f%3A17295349…
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