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1 meddelande

Kent Forsén <kforsen@telia.com> 10 mars 2022 11:03
Till: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Gösta Eggertsen <gosta.eggertsen@regionstockholm.se>, Hans
Bohlin <gosub70@gmail.com>, Hans Örnhagen <hans@ornhagen.se>, Lars Gustafsson
<lars.gustafsson@interspiro.com>, roberth.graham@telia.com, Åke Johansson <ake.johansson@electro.se>

Bästa vänner !

 

Ett av årets roligaste arrangemang närmar sig med snabba steg  -  Dykmässan i
Göteborg.

 

Vi är väl förberedda inför detta evenemang och fredagen den 18/3 börjar vi sätta upp vår
utställningsmonter

i Eriksbergshallen på Hisingen i Göteborg. Temat på vår utställning är denna gång
”Historiska andningsregulatorer”.

 

Vi mölndalsbor kommer att köra material till mässan tidigt på fredagen och
iordningsställandet av vår monter startar

så snart Hans B och Lasse G anländer med det utställningsmaterial som packades under
städdagarna förra helgen.  

 

Åke Johansson och Robert Graham kommer med tåg och hämtas där. Gösta Eggertsen
ansluter under dagen. Efter

att vi är klara på fredag äter vi en bit mat hemma hos Forséns i Mölndal.

 

Bifogat finner Du ett program med schema över bevakningen av vår monter. I den
händelse någon inte kan vara i

montern den uppsatta tiden kan byte göras med någon annan.

Alla som representerar SDHF ska självklart ha den fina mörkblå SDHF-tröjan på sig och
dessutom namnbricka.

 

Undrar Du över något, så tveka inte att höra av Dig !

Välkomna till Sveriges framsida och ha en fortsatt bra dag / Kent.  

 

PS. Vid samtal med Tommy Jarnbrink idag meddelades glädjande att vi får en större
monter än den vi tidigare tilldelats.
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       Anledningen är ett återbud från en utländsk utställare – SDHF fick då första tjing. Vår
nya monter har storleken 2 x 5 m,

       dvs lika stor som 2019. Återkommer med mässöversikt så snart jag fått den av
Tommy. DS.
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