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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Siebe Gorman - pump 
2 meddelanden

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 26 april 2022 11:26
Till: Jacobsson Jan <janne@africanadventure.se>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej!
Vi saknade er på Dykmässan i år, men det kan ju ha varit klokt att avstå, då vi var flera som drabbades av covid
efteråt. Visserligen i en light-form men ändå.
Hoppas ni mår bra. Ni har väl fullt upp med era odlingar. Jag är mycket imponerad vad jag ser på FB. 
Vet att vi pratat lite löst om luftpumpen, som YRGO har uppe i Svanesund. Stämmer det att vi har fått den av er? Eller
har jag drömt detta? 
Om vi fått den behöver vi ha ett papper på detta. Det är inte aktuellt att ta upp den till Stockholm. Vi har ju en redan,
men den är till låns och man vet ju aldrig när den krävs tillbaka.
Detta är för formalitetens skull. Vi försöker att ha ordning på våra föremål så även allt är solklart även i framtiden.
Det är så roligt att vi fått igång ett utmärkt samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.
De har verkligen ställt upp. Först med sprinklersystemet, sedan med nya elledningar och nu senast har vi fått
expertråd angående belysning av montrar och föremål. De har ju folk som ordnar utställningar mm Hans Örnhagen är
i gång med att slutföra detta tillsammans med med SMTM.
Som du ser ligger vi inte på latsidan!
Ha en riktigt fin vår önskar vi i SDHF/Birgitta

Jan Jacobsson <janne@africanadventure.se> 26 april 2022 11:38
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej på dej,

 

skall ta i detta, fixar det när vi kommer tillbaka från semestern, vi åker snart till Zanzibar.

 

Ha De Bra

 

Janne

 

Från: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>  
Skickat: den 26 april 2022 11:27 
Till: Jan Jacobsson <janne@africanadventure.se> 
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Kopia: Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com> 
Ämne: Siebe Gorman - pump

 

Hej!

Vi saknade er på Dykmässan i år, men det kan ju ha varit klokt att avstå, då vi var flera som drabbades av covid
efteråt. Visserligen i en light-form men ändå.

Hoppas ni mår bra. Ni har väl fullt upp med era odlingar. Jag är mycket imponerad vad jag ser på FB. 

Vet att vi pratat lite löst om luftpumpen, som YRGO har uppe i Svanesund. Stämmer det att vi har fått den av er? Eller
har jag drömt detta? 

Om vi fått den behöver vi ha ett papper på detta. Det är inte aktuellt att ta upp den till Stockholm. Vi har ju en redan,
men den är till låns och man vet ju aldrig när den krävs tillbaka.

Detta är för formalitetens skull. Vi försöker att ha ordning på våra föremål så även allt är solklart även i framtiden.

Det är så roligt att vi fått igång ett utmärkt samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.
De har verkligen ställt upp. Först med sprinklersystemet, sedan med nya elledningar och nu senast har vi fått
expertråd angående belysning av montrar och föremål. De har ju folk som ordnar utställningar mm Hans Örnhagen är
i gång med att slutföra detta tillsammans med med SMTM.

Som du ser ligger vi inte på latsidan!

Ha en riktigt fin vår önskar vi i SDHF/Birgitta
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