2021-01-10

Gmail - Re:

Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re:
2 meddelanden
Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
8 januari 2021 16:55
Till: Björn Axel Johansson <johansson.bjorn.axel@gmail.com>, Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans
<hans.forsman1@icloud.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>, Von Arbin Staffan <staffan.arbin@gmail.com>, Waldau Magnus
<magnus.waldau@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Herre Gud! Och du har väntat och längtat! Visst är du med på listan! Kollade en extra gång nu att det var riktigt på listan
jag skickade till Anders och Staffan.
Jag ber Magnus, vår eminenta kassör och som har extra exemplaren att skicka en bunt.
Du har väl fortfarande Vintertullstorget 16, 116 43 Stockholm?
Vi har fått tre returer men de var till medlemmar som inte ändrat sin adress.
Så ledsen att något gått fel. Tidningen kom t o m före jul som en riktigt trevlig julklapp.
Nu hoppas jag den kommer riktigt snart till dig!
Ha en trevlig helg!
Birgitta
fre 8 jan. 2021 kl. 14:48 skrev Björn Axel Johansson <johansson.bjorn.axel@gmail.com>:
Hallå igen. Har från flera håll hört uppskattande
ord om senaste numret av Signallinan, välmatad
med bra artiklar och bra lay-out. Dessvärre har
jag ännu inte sett den :-) Har väntat på att den
ska dimpa ned i brevlådan. När nu allt helgstök
är avklarat vill jag bara fråga om det är så att
jag inte är med på sändlistan? Fick en skräckvision - har jag glömt att betala medlemsavgiften???
Eller klumpat mig på något annat sätt :-) Hur som
helst, tacksam om jag kunde få mig tillskickat några
ex. Planerar att skicka den till några för föreningen
intressanta personer. / Björn
Magnus Waldau <magnus.waldau@gmail.com>
10 januari 2021 12:48
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Björn Axel Johansson <johansson.bjorn.axel@gmail.com>, Bohlin Hans <gosub70@gmail.com>, Forsman Hans
<hans.forsman1@icloud.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>, Von Arbin Staffan
<staffan.arbin@gmail.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans <hans@ornhagen.se>
Hej Björn,
Tidning är på väg till dig.
Ha en bra helg,
/Magnus
Skickat från min iPhone
8 jan. 2021 kl. 16:55 skrev Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>:
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