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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

CARLSSONDRÄKTEN
4 meddelanden

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com> 30 april 2021 21:48
Till: Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>, Tomas Jangvik
<tomas.jangvik@gmail.com>, Hans <gosub70@gmail.com>

Hej,
Skickar Lennarts svar på era frågor angående dräkten (se kursiv text).
Idag kontaktade Dräktverkstan mig och jag fick följande besked.
Trodde de var kunniga att limma/sy upp dräkter från scratch. Det visade sig att de ändrar detaljer på dräkter men har
ingen större erfarenhet att ta fram en komplett tungdykardräkt. Om jag skickade vår uppskurna dräkt skulle de kunna
göra ett försök. Tidsuppskattning mellan 20 - 40 timmar. Timpriset är 650:00 + moms (25%).
I mina öron låter det sistnämnda alternativet inte särskilt intressant . 
Vi bör hålla oss till det beslut vi tog på senaste styrmötet.

Lennarth Högberg 

 

tis 27 apr. 21:47 (för 3 dagar sedan)

Hej Bert.

Ditt mejl hamnade i skräpposten. Därför upptäckte jag det nu.

Varför jag dubbellimmat tygen är därför att enbart cabrioletväven blir för sladdrig och ger inte det gammeldagsa
utseendet jag är ute efter. Den motsvarar då originalväven i tjocklek: Yokohama-canvas. 
Cabrioletväven är 100% tät i sig, men jag har limmat ett tunnare klädseltyg på insidan.
Färgen kommer att vara beige på både insida och utsida.

Ha det bra så hörs vi.

MVH Lennarth

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 1 maj 2021 10:14
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Kopia: Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com>, Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Hans
<gosub70@gmail.com>

Hej 
Jag tycker det Lennarth skriver låter bra. Han har mycket mer erfarenhet än jag så litar på att han väljer bästa
alternativen. Låter betryggande att det blir rätt färg. 
Hälsn och GOD 1:a maj 
Hans Ö 
[Citerad text är dold]

Hans Bohlin <gosub70@gmail.com> 1 maj 2021 18:05
Till: hans@ornhagen.se, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>
Kopia: Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com>, Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>

Hej alla

instämmer med tidigare synpunkter. I Lennarth har vi en person som vill ha ett bra resultat och inte kostar per timme.

Kan vi lösa det genom att enbart köpa materialet och ev. stövlar och handskar så är det toppen. han har samma mål
som oss,
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att få fram en fungerande dräkt. Behövs det sedan ytterligare åtgärder så kan det inte bli i någon större omfattning.

Kan vi sedan som vi diskuterade på mötet åka upp och också delta i arbetet kan vi säkert lära oss något.

Att han har samma kriterier som oss vad gäller materialet, det vet jag efter tidigare diskussioner med honom.

Med tillönskan om en god helg

/HB 

[Citerad text är dold]

Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com> 3 maj 2021 08:27
Till: Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>, "hans@ornhagen.se" <hans@ornhagen.se>, Bert Westenberg
<westenbergbert@gmail.com>
Kopia: Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>

Hej Alla!

 

Nu gäller det att samla ihop två ”Carlsonringar” och 4 ”armringar Viking”!

Och skicka/lämna till honom.

Dessa finns i tankhuset. Kan någon tänka till på ”skor” / ”stövlar”?

 

Lasse

[Citerad text är dold]

[Citerad text är dold]

Hej,

[Citerad text är dold]

 

Lennarth Högberg

tis 27 apr. 21:47 (för 3 dagar sedan)

[Citerad text är dold]

 

 


