Princess Svanevit 24 november 2021

Efter att ha besökt Stockholms Båtsnickeri för att titta på renoveringen av världens
längsta 12:a Princess Svanevit i februari 2019 och 2020 har vi nu chansen att för tredje
gången se hur renoveringen fortlöper!
Det mesta av skrovet och däcket är nu klart och snart blir det dags att börja med
inredningen – men först ska delarna som innehåller de fantastiska intarsiorna ställas ut
på Liljevalchs konsthall i februari och mars 2022.

Vi ses onsdagen den 24 november kl. 18.00 hos Stockholms Båtsnickeri, Brantvägen 3 i
Saltsjöbaden (Fisksätra).
Besöket kostar 100 kr per person (sponsrat av Sällskapet) och betalas med Swish på
plats (eller i förväg till Sällskapets bankgironummer 5404-4342 eller Swish-nummer
123 109 84 82, men vänta vid förbetalning tills du fått bekräftelse på att du kommit
med). Max antal besökare är nämligen 20 personer. Med anledning av den
begränsningen kan vi heller inte ta emot mer än max 2 personer per båt. Anmälan görs
via mail till Sällskapet på adressen kontakt@omega42.se senast den 22 november.
Anmäl så fort som möjligt för det kommer med största säkerhet bli ”lapp på luckan” och
det är ”först till kvarn” som gäller. Det är också angeläget att du avanmäler om du
anmält dig men fått förhinder så någon annan kan få chansen att delta.

Gå gärna in på Princess Svanevits hemsida https://www.svanevit.se/ för mer information
om ”Prinsessan”.
Ta också chansen att för en ringa penning bli medlem i den ideella föreningen Princess
Svanevits Vänner https://www.svanevit.se/princess-svanevits-vanner.

Välkomna
Önskar styrelsen i Omega 42 Sällskapet
Observera att Sällskapet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande
Covid-19 och vi är angelägna om att alla deltagare gör detsamma. Du ska därför vara
vaccinerad eller ha antikroppar för att få delta. Boka av om du har symptom eller har
haft kontakt med smittade.

Så här såg det ut när vi var på besök i februari 2020.

