Victoria Benedictsson
Hej
Du och några andra utvalda (nej du kan inte vinna pengar, guld eller diamanter) har fått detta mail på
grund av att vi tror ni är intresserade av Victoria Benedictsson och/eller kanske kan ha nytta av det,
antingen privat för ett personligt intresse eller i arbetet.
Skulle vi ha fel och du inte vill ha någon mer information i fortsättningen från oss så bara svara kort och
berätta detta så stryker vi dig direkt från e-postlistan.
Tanken med e-postlistan är att du får ett meddelande då Victoria Benedictssons originalhemsida
www.victoriabenedictsson.se uppdateras med något nytt, eller något annat, som vi tycker är av värde att
informera om. Du kommer därför inte att bli ”bombarderad” med e-post, däremot en liten påminnelse då
och då ”när det händer saker”.
Normalt går man in på sidan själv när man känner för det, och vill man veta de sista uppdateringarna totalt,
även de mindre, går man in på länken senaste uppdateringarna http://www.victoriabenedictsson.se/VB_
Uppdateringar.htm så ser man allt som hänt på sidan.
Men första gången rekommenderar vi att man börjar titta från toppen på sidan och arbetar sig nedåt. Det
finns många bilder på hemsidan och om du har ett långsamt bredband tar det 20-30 sekunder att ladda in
alla bilder — vänta tills detta är klart. På hemsidans olika avdelningar finns nästan 300 bilder totalt, en del
aldrig tidigare publicerade.
Vår förhoppning är kanske lite också att ni som fått detta mail, på något sätt skulle kunna vara delaktiga
och vara en kugge tillsammans med oss, att bygga upp originalhemsidan om Victoria Benedictsson än mer
på något sätt.
Öppna hemsidan och läs vår presentation och tankar med den. Du kan också läsa om oss som aktivt jobbar
med och driver sidan framåt.

Med vänliga hälsningar
www.victoriabenedictsson.se

Originalhemsidan om Victorias liv och hennes närmaste
Fakta & historia. Birgitta Åkesson
Tel: 040-157 768, 0700-476 904
E-post: info@victoriabenedictsson.se

Hemsida & layout. Fred Lundberg
Tel: 0415-941 84, 0708-660 668
Hemsida: www.victoriabenedictsson.se

