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Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>
Hej igen!
Hoppas allt är bra med er på andra sidan klotet och att ni klarat er undan pandemin. Här verkar de flesta glömt att
den existerar utan trängs och umgås överallt. Man vill ju inte måla faan på väggen, men det är inte utan att man
befarar ett bakslag.
Nu till något trevligare. Fint att du kan hjälpa oss få lite uppdatering på hemsidan.
Ser att du redan fixat en hel del.Nu kommer jag med lite mer.
1. Först på "förstasidan". Bort med info om att vi har stängt.
Nu öppnar vi Dyktankhuset igen för besökare!
Du är välkommen att komma till oss under ARKEOLOGIDAGEN lördagen den 29 augusti kl 11.00-16.30. Vi har
den utrustning som under århundraden använts för att bärga och dokumentera vrak, som du kan studera hos
vår granne - Vrak- Museum of Wrecks.
Under Kulturarvsdagarna lördagen-söndagen den 11-12 september finns våra guider på plats och visar runt
bland vårt kulturarv.
VÄLKOMNA!
Styrelsen
Du vet väl att du kan boka Dyktankhuset för mindre sällskap på info@sdhf.se
(Mer om detta finns att läsa under Om Dyktankhuset.
2. Flytta info om boken "The Salvage....." till arkivet.
3. Styrelsen:
Ta bort Hans Forsman som adjungerad och sätt in Aleksi Quispe , Bagartorpsringen 28,170 65 Solna. tel 0707 33 02
35 aleksi.qv@hotmail.com Ändra till 2021 i slutet.
Bildtexten - räcker med vilka som finns med på bilden
4. Signallinan nr 47 bif.
5. Sponsorer: Ta bort guldsp. Aleris och silversp Stockholms dykcenter
6. Öppettider bör ändras till Vi börjar öppna successivt så håll koll på hemsidan!
7. Bli medlem - Lägg till Skriv till oss på info@sdhf.se och anmäl ditt intresse, så hör vi av oss snarast.
Ja detta var lite av justeringar som är viktiga.just nu. Hoppas detta är OK.
Som vanligt kan du ju alltid fråga om du inte begriper mina formuleringar.
Såg just att Bert skickat Hans Ö:s kommentarer så kanske vi överlappar lite. Hoppas detta inte komplicerar det hela.
Ha det så gott!
Birgitta
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