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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Städdagar m m 
2 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 16 augusti 2021 22:08
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>

Hej alla!
Först ett varmt tack för städdagarna. Skitigt och trevligt som vanligt. Tack för goda plommon, Lasse!
Vi har bytt ut skyltar, lagat trappor, slängt inte minst gamla papper och fått plats med böcker i skåpen, dammsugit hur
mycket spindelväv som helst, torkat och fejat. Ja ni vet vad som behövs. Vi tog oss även en rejäl titt på vad som
fanns i kistorna och säckarna från Sundsvall och blev helt lyriska. Fina underställ i ylle, en halvdräkt- Viking m m.
En vädjan till "prylgubbarna" Tomas, Bert m fl att ta hand om speciellt de stickade kläderna och hitta lämplig förvaring
så inte råttor eller mal kommer åt dessa.De är helt perfekta.
Ja, tack på förhand för ert jobb. Tänk på att ni kan gallra hårt.
Angående händelser i Dyktankhuset den kommande tiden. 
Mötet med Estonia-gänget kräver väl knappast guider mer ett värdskap, tänker jag.
De har ju varit där förr och skall ha ett möte. Kolla vad de behöver. Det är ganska tomt i förråden.
Arkeologidagen den 29 augusti kräver däremot guider samt Kulturarvsdagarna 11-12 september. Tomas har säkert
koll på detta. Anmäl er så fort som möjligt till honom. Vi tänker ha styrelsemöte efter stängning på lördag den 11 och
sedan gå ut och äta tillsammans på föreningens bekostnad. Tar gärna emot förslag till matställe.
När vi var i huset visade det sig att inga passertillstånd kommit- Jag ringde och beställde 8 st den 12 juli! Satt i
telefonkö i en timma idag men sen fick jag gäster. Skall fortsätta i morgon. 
Vattentrycket i köket och spolningen på toan är anmälda till supporten och skall kollas.
Skall fixa tyg till stolen på kontoret. Den behöver en "uppdatering".
För övrigt är nog det mesta under kontroll och kanske vi kan hålla öppet några dagar mer i höst. Kan vara bra för våra
nya guider att träna inför 2022-

Må så gott önskar
Birgitta



2021-09-04 13:08 Gmail - Städdagar m m

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1708281853912509938&simpl=msg-f%3A17082818… 2/3

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 17 augusti 2021 10:11
Till: Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Tack för ditt uppskattande mejl.
Extra fint tycker jag att det blev, när Kent limmade alla trasiga trappstegskanter. Sådant man inte ser till sist men som
ger ett slarvigt intryck.
Hoppas ni får det bra med allt jobb. 
Idag pratade jag med killen Estate, som ordnar med passertillstånd. Han var helt chockad över att inte vi fått några.
Han skulle göra 10 st åt oss idag och själv posta dem, så ni bör få dem under veckan.
Bert, när du hinner skulle jag vilja ha en lämplig text till en skylt om Sjöugglan. Tänker att den skulle kunna hänga så
man kan läsa den från trappan eller vad tycker ni?
 Ha det så gott och jobba inte ihjäl er!
Birgitta 

Den tis 17 aug. 2021 kl 07:50 skrev Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>: 
Hej ! 
 
Noterade att ni gjort ett fantastiskt jobbmed städningen, inte mnst i Pannrummet. 
Det var ett ”rent” nöje att komma till DTH. 
 
Nu börjar ett omfattande arbete med accedering, kolla alla filmer mm mm. 
 
På fredag kommer Estoniaföreningen och jag har haft flera mailkontakter med Lennart. 
Bert kommer att vara kvar för att träffa Lennart och ev. gå med till Veakmuseet (om vi får) 
 
Guider till de två eventen klarnar mer och mer. Har ringt några och skall ringa flera. 
 
Återkommer med rapport 
Tomas 
 
 
> 16 aug. 2021 kl. 22:08 skrev Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>: 
>  
> Hej alla! 
> Först ett varmt tack för städdagarna. Skitigt och trevligt som vanligt. Tack för goda plommon, Lasse! 
> Vi har bytt ut skyltar, lagat trappor, slängt inte minst gamla papper och fått plats med böcker i skåpen, dammsugit
hur mycket spindelväv som helst, torkat och fejat. Ja ni vet vad som behövs. Vi tog oss även en rejäl titt på vad
som fanns i kistorna och säckarna från Sundsvall och blev helt lyriska. Fina underställ i ylle, en halvdräkt- Viking m
m. 
> En vädjan till "prylgubbarna" Tomas, Bert m fl att ta hand om speciellt de stickade kläderna och hitta lämplig
förvaring så inte råttor eller mal kommer åt dessa.De är helt perfekta. 
> Ja, tack på förhand för ert jobb. Tänk på att ni kan gallra hårt. 
> Angående händelser i Dyktankhuset den kommande tiden.  
> Mötet med Estonia-gänget kräver väl knappast guider mer ett värdskap, tänker jag. 
> De har ju varit där förr och skall ha ett möte. Kolla vad de behöver. Det är ganska tomt i förråden. 
> Arkeologidagen den 29 augusti kräver däremot guider samt Kulturarvsdagarna 11-12 september. Tomas har
säkert koll på detta. Anmäl er så fort som möjligt till honom. Vi tänker ha styrelsemöte efter stängning på lördag den
11 och sedan gå ut och äta tillsammans på föreningens bekostnad. Tar gärna emot förslag till matställe. 
> När vi var i huset visade det sig att inga passertillstånd kommit- Jag ringde och beställde 8 st den 12 juli! Satt i
telefonkö i en timma idag men sen fick jag gäster. Skall fortsätta i morgon.  
> Vattentrycket i köket och spolningen på toan är anmälda till supporten och skall kollas. 
> Skall fixa tyg till stolen på kontoret. Den behöver en "uppdatering".
> För övrigt är nog det mesta under kontroll och kanske vi kan hålla öppet några dagar mer i höst. Kan vara bra för
våra nya guider att träna inför 2022- 
>  
> Må så gott önskar 
> Birgitta 
>  
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