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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Fråga från Tekniska museets vänner
3 meddelanden
Lou Cederwall <lou_cederwall@yahoo.se>
6 mars 2022 10:35
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>, Johansson Björn Axel <johansson.bjorn.axel@gmail.com>, Forsman
Hans <hans.forsman1@icloud.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Hej Birgitta
nu börjar det bli dags för utflykter med Tekniska museets vänner! Hua vilken seg pandemi vi har genomlevt!
Hur ser det ut hos er 26/3 eller 2/4? Finns det möjlighet för oss att komma och titta på er fina hus då?
Vi var tidigare överens om max 40 personer uppdelat på 4 grupper och 60 kronor per person. Hoppas det står sig?
Allt gott
Lou
Den söndag 5 december 2021 17:57:25 CET, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> skrev:
Hej!
Roligt att så många vill komma till Dyktankhuset. Håller med dig att tiden kanske inte är den bästa nu med ökad
smittspridning osv.
Tror det är mycket klokt att skjuta på besöket till kanske januari/februari. Även vi är lite till åren komna och vill gärna
hänga med ett tag till.
Dyktankhuset står ju kvar.
Önskar dig och dina vänner en riktigt fin jul och ser fram emot ett nytt friskt 2022!
Svensk Dykerihistorisk Förening
Birgitta

Den tis 12 okt. 2021 kl 22:04 skrev Lou Cederwall <lou_cederwall@yahoo.se>:
Hej
jag är vice ordförande i Tekniska museets vänner och sammankallande i vårt programutskott. Precis som många
andra börjar vi lyfta undan mossan och kravla ut ur coronaidet.
Jag har länge tittat på Dyktankhuset och tänkt att det skulle vara kul att få till en visning för TMV. Så min fråga är:
kan vi få till en visning för Tekniska museets vänner?
Vi brukar försöka lägga visningar kvällar eller helger så att alla medlemar har möjlighet att vara med. I skrymande
utrymmen brukar vi begränsa antalet och om intresset är överväldigande har vi lyckats dubblera visningen. Någon
gång har vi genomfört besök vid olika tillfällen, andra gånger har vi genonfört två besök efter varandra.
Hoppas att vi kan få till ett besök!
Jag finns på den här adressen och på telefon 070 3 179 178 - på dagtid kan jag vara svårnådd på telefon, men
skicka sms så hör jag av mig så fort jag kan.
Allt gott!
Lou
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Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
10 mars 2022 16:05
Till: Lou Cederwall <lou_cederwall@yahoo.se>
Kopia: Johansson Björn Axel <johansson.bjorn.axel@gmail.com>, Morin Stig <herrstig@hotmail.com>, Johansson Åke
<ake.johansson@electro.se>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Hej igen!
Det är lite bråda tider då vi skall vara med på Dykmässa i Göteborg den 19-20 mars och även ha årsmöte i samband
med denna.
Hur som helst kan vi ställa upp med tre guider lördagen den 26 mars kl 13.00.
Man kan säkert ta 10-12 per grupp.
Guiderna är Björn Axel Johansson, Stig Morin och Äke Johansson.
Hoppas ni får ett trevligt och givande besök i Dyktankhuset!
Bästa hälsningar
SDHF/Birgitta
[Citerad text är dold]

Lou Cederwall <lou_cederwall@yahoo.se>
10 mars 2022 18:44
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Johansson Björn Axel <johansson.bjorn.axel@gmail.com>, Morin Stig <herrstig@hotmail.com>, Johansson Åke
<ake.johansson@electro.se>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Ni är fantastiska!
3 grupper max 12 i varje 26/3 kl 13.00 är helt klart taget!
Jag kommer att gå ut med info till mina medlemmar i helgen eller början av nästa vecka och kommer att återkoppla till
er om någon vecka och självfallet ett definitivt antal i början av veckan innan 26/3.
Om ni får kalla fötter eller har funderingar så finns jag på telefon 070 3 179 178. Jag kan sitta långt från min telefon
på dagtid, men skicka meddelande så återkommer jag.
Allt gott!
Lou
[Citerad text är dold]
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