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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Dyktankhuset 
3 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 10 augusti 2021 11:37
Till: Björn Hedin <Bjorn.Hedin@smtm.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej igen!

Så fint att vi fått wifi i huset. Ger bra möjligheter till arbetet. Stort tack till alla inblandade!
Detta aktualiserar emellertid problemet med vår el.
Man gjorde en el-sanering för några år sedan dvs man plockade bort alla våra egna dragningar och kopplingsdosor.
En välbehövlig åtgärd även om den kom lite abrupt.
Problemet är att nu har vi knappast några el-uttag kvar. På kontoret t ex där routern är placerad finns inget alls så vi
har fått dra en förlängningskabel genom övre plan. På kontoret behöver vi även uttag till dator och bordslampa.
Jag vet att vi pratade om detta vid vårt senaste möte. Behovet är stort.
Vi hoppas på någon form av lösning.

Bästa hälsningar från
Svensk Dykerihistorisk Förening
Birgitta

Björn Hedin <Bjorn.Hedin@smtm.se> 19 augusti 2021 11:03
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Hej Birgi�a!

 

Ursäkta sent svar.

 

Vad roligt a� ni är nöjda med sprinkler och wifi!

 

Sist vi träffades för c:a 2 år sen pratade vi om a� vi skulle ta dit en elektriker för komple�eringar e�er a� ni hade
uppordnat i lokalen och vi såg vad behoven var. Hur ligger ni �ll med det arbetet, har ni hunnit med ngt under
pandemin så det är dags a� ��a på elarbeten redan nu, eller skall vi bara försöka lösa det mest akuta?
Skarvsladdar vill vi ju ogärna ha i lokalen.

 

/Björn    
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Björn Hedin 
Chef Fastighet- och säkerhetsenheten / Head of Real Estate, Security and Safety Unit
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P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 
Tel: +46 8 519 549 95 
  
www.smtm.se 
  
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
We are environmentally certified according to ISO 14001. 
 

[Citerad text är dold]

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 30 augusti 2021 22:18
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>, Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com>

Hej alla!
Här ser ni min mejlväxling med SMTM. Bifogar "önskemålen" där jag markerat det som faller på SMTM. Tanken är att
vi skall göra en prioritering: Fundera på detta. Bäst att vara förberedda, det kan ju finnas lite pengar över när året lider
mot sitt slut.
Birgitta
Bilagan kommer sist. 

---------- Forwarded message --------- 
Från: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 
Date: ons 25 aug. 2021 kl 18:05 
Subject: Re: Dyktankhuset 
To: Björn Hedin <Bjorn.Hedin@smtm.se> 

Tack snälla du för snabbt svar. Vi skall absolut försöka göra en prioriteringslista över de fasta arrangemangen och
återkomma till er.
Ha det gott så länge!
Birgitta

Den ons 25 aug. 2021 kl 12:56 skrev Björn Hedin <Bjorn.Hedin@smtm.se>: 

Hej Birgi�a!

 

Tack, sommaren har varit jä�ebra!

 

Vi på Fas�ghets och säkerhetsenheten ansvarar i huvudsak för fasta elinstalla�oner såsom fast takbelysning och
väggu�ag.

Gällande utställningsbelysning finns det kunniga för det inom myndigheten också naturligtvis som vi får se om
de har möjlighet a� hjälpa er.

 

Jä�ebra dokument.

Det vore toppen om ni i dokumentet kan skilja på utställnings/monterbelysning och fas�ghetsbelysning och
väggu�ag. Det vore även bra om ni kunde sä�a en prioritering på de åtgärder ni önskar. Som du vet är
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myndighetens ekonomi hårt ansträngd e�er Corona och vi har få� göra många uppsägningar så med en
prioritering kan vi lägga de pengar vi kanske får över �ll de mest angelägna förbä�ringarna på dyktankhuset.

 

Björn Hedin 
Chef Fastighet- och säkerhetsenheten / Head of Real Estate, Security and Safety Unit
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Från: Birgi�a Forsén [mailto:birgittagforsen@gmail.com]  
Skickat: den 25 augus� 2021 12:22 
Till: Björn Hedin <Bjorn.Hedin@smtm.se> 
Ämne: Re: Dyktankhuset

 

Hej!

Ingenting är ju sig likt med Corona och semestertider. Hoppas du haft det vilsamt i sommar!

Nu tänker vi i alla fall öppna huset under Kulturarvsdagarna vilket känns väldigt roligt. 

Jo, nog har vi önskemål beträffande vår elutrustning alltid.

Det blev ju en väldig förändring i Dyktankhuset, när nästan allt släcktes ner.

Vi har givetvis ett stort behov av att återställa detta.

Vet att våra önskemål kan verka enorma men man kanske kan ta ett steg i taget. Bifogar i alla fall vår önskelista.

 

Ha en skön sensommar!

 

Svensk Dykerihistorisk Förening

Birgitta

[Citerad text är dold]
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