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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Fwd: Dyktankhuset, vad annars? 
1 meddelande

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 2 juni 2021 17:52
Till: Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsén Birgitta <birgittagforsen@gmail.com>, Forsén Kent
<kforsen@telia.com>, Gustafsson Lars <lars.gustafsson@interspiro.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>,
Johansson Åke <ake.johansson@electro.se>, Leander Monika <monikaleander@hotmail.com>, Lennholm Berndt
<berndt.lennholm@gmail.com>, Quispe Aleksi <aleksi.qv@hotmail.com>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>,
Waldau Magnus <magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>

Roliga nyheter 
I morgon kopplas vattnet på!
Lite synd att vi inte kan vara där även med  tanke på invigningen av Djurgårdsstrand!
Hälsningar
Birgoitta 
---------- Forwarded message --------- 
Från: Birgitta Forsénbirgittagforsen@gmail.com> 
Date: ons 2 juni 2021 kl 17:37
Subject: Re: Dyktankhuset, vad annars? 
To: Annelie Sandberg <Annelie.Sandberg@smtm.se> 

Så härligt! Tack för din snabba rapportering!
Birgitta

ons 2 juni 2021 kl. 16:08 skrev Annelie Sandberg <Annelie.Sandberg@smtm.se>: 
Hej Birgitta,
 
Fick höra från min kollega nyss att KDF kommer koppla in vattnet till Dyktankhusets nya sprinkleranläggning
imorgon! 
Så snart borde det vara klart.
 
Med vänlig hälsning 
Annelie
 
 
 
Skickat från min Galaxy
 
 
 
-------- Originalmeddelande --------
Från: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Datum: 2021-05-13 14:29 (GMT+01:00)
Till: Annelie Sandberg <Annelie.Sandberg@smtm.se>
Ämne: Re: Dyktankhuset, vad annars?
 
Tack snälla du! Som jag sa, det är ordning och reda på dig! 
Jag hoppas din chef är medveten om detta. Jag intygar gärna! 
Ha det gott!
Birgitta
 
 
tors 13 maj 2021 kl. 13:34 skrev Annelie Sandberg <Annelie.Sandberg@smtm.se>: 

Hej Birgi�a!

 

Allt är väl med mig! Hoppas med dig också!
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KDF har ha� problem med a� hi�a det inkommande va�net och sökt på olika ställen utanför Dyktankhuset,
om jag har förstå� det rä�.

Men nu igår berä�ade min kollega a� de äntligen hi�at var inkommande va�en går! Så nu snart ska
grävarbetena påbörjas, enligt min kollega.

 

Hoppas a� du kommer få en trevlig helg!

 

Med vänlig hälsning

Annelie

 

 

Annelie Sandberg 
Fastighetsutvecklare / Real Estate Developer

  
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT
MUSEUMS 
Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet - Järnvägsmuseet 
  
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 (0)8 519 549 65 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
  
Sedan den 1 januari 2019 heter vi Statens maritima och transporthistoriska museer. Våra e-postadresser har ändrats till
fornamn.efternamn@smtm.se och vår webbadress till www.smtm.se. 
From January 1, 2019 we are called The Swedish National Maritime and Transport Museums. Our e-mail addresses have
changed to firstname.lastname@smtm.se and our web address to www.smtm.se. 
 

 

Från: Birgi�a Forsén [mailto:birgittagforsen@gmail.com]  
Skickat: den 10 maj 2021 21:51 
Till: Annelie Sandberg <Annelie.Sandberg@smtm.se> 
Ämne: Dyktankhuset, vad annars?

 

Hej Annelie!

Hoppas allt är väl med dig. Såg att Vasamuseet skall öppna den 19 maj, dock inte i vilken form.

Med en dåres envishet återkommer jag till dig. Du är alltid så snabb och pålitlig. Har du en aning om hur det går
för Kungliga Djurgårdsförvaltningen och deras grävande? Snön är väl borta i alla fall!!

Vore roligt att kunna rapportera till styrelsen vad som händer.

Tack på förhand, snälla du.

Bästa hälsningar

SDHF/Birgitta
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