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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Fwd: Filmprojektet
1 meddelande
Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
7 december 2021 18:34
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>
Här kommer fortsatta frågor angående filmprojektet. Jag vet att Lasse hade lite funderingar.
Vad säger ni om detta. Ni ser mina funderingar.
Bästa hälsningar
Birgitta
---------- Vidarebefordrat meddelande --------Från: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Datum: tis 7 dec. 2021 kl. 18:27
Ämne: Re: Filmprojektet
Till: Thom <thom@dms-sweden.com>
Jag mejlar ut det till styrelsen!
Birgitta
tis 7 dec. 2021 kl. 17:56 skrev Thom <thom@dms-sweden.com>:

Birgitta,

Tack för snabbt svar. Som det ser ut nu blir det i början av april dvs när det värsta av vintern är borta och
dagarna är längre. Vet inte om det finns klart vatten kring Stockholm annars bör det vara i Vättern vid någon
lämplig plats. Bästa vore om vi kunde hitta en gammal skuta från 20 talet från vilket det kunde ske.

Betr transporten så står vi så klart för det. Önskar Ni lite PR så kan jag säkert ordna med tidningarna i
Östergötland i samband med detta, de är väldigt pigga på att skriva om filmen och Per Brahe och Hästholmen.

Är det möjligt tror du?

Med vänlig hälsning

Thom Britten-Austin
Digital Media Services AB
thom@dms-sweden.com
Tel +46 (0)707273360
Upload files to tba-20201005110450.wetransfer.com
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From: Birgitta Forsén [mailto:birgittagforsen@gmail.com]
Sent: den 7 december 2021 17:11
To: Thom
Subject: Re: Filmprojektet

Hej igen!
Fint att det ordnat sig så bra att Åke återigen kan ställa upp i Dyktankhuset och att Hans Ö ställer upp för intervjun.
En lustig tillfällighet att ni nästan var "grannar".
Som svar på dina frågor:
Vi har tungdykarutrustning, som vi brukar uppvisningadyka med i samband med Skärgårdsmässan i slutet av maj
utanför Dyktankhuset.
Nu har den inte används på ett par år och behöver kontrolleras bl a skall luftslangen rengöras. Det väger en hel del
för att inte tala om luftpumpen (ca 100 kg).
Inget man bara kör iväg med.
Tror knappast sikten utanför Dyktankhuset kan jämföras med Vättern.
När skulle detta äga rum?
Behöver nog veta lite mer innan jag skickar ut frågan till resten av styrelsen, då detta inte är fixat i en
handvändning.
på återhörande!
SDHF/Birgitta
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