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Från: Stefan Elm 
Skickat: den 17 september 2018 14:11
Till: Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>
Ämne: VB: Event: Fatema på stadsbiblioteket.
 
 
 
Från: kund.bevakning.se <kund.bevakning.se@nokas.com> 
Skickat: den 6 september 2018 08:05
Till: Stefan Elm <stefan.elm@stockholm.se>
Kopia: 'OSR Stockholm' <osr.sthlm.sec.se@nokas.com>
Ämne: VB: Event: Fatema på stadsbiblioteket.
 
Hej.
 
Bifogar en ny bekräftelse på detta.
Med vänlig hälsning
Patrik Markus
 

Från: Stefan Elm [mailto:stefan.elm@stockholm.se] 
Skickat: den 5 september 2018 16:58
Till: osr.sthlm.sec.se@nokas.com
Ämne: Event: Fatema på stadsbiblioteket.
 
Hej!
 
Här kommer en ändring av  beställning gällande 2 ordningsvakter till eventet som skulle
vara den 20/9 på Asplundshuset (stadsbiblioteket) Nytt datum är 2/10 ingen ändring
gällande starttid och upplägg har förändrats.
Namn på kontaktperson finns i dokumentet.
 
Återkom med bekräftelse på ändrad dag.
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Stefan Elm
________________________
Säkerhet
Kulturförvaltningen /Administrativa staben
Askebykroken 13
163 70 Spånga/Rinkeby
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		Mottaget datum, kl

		Mottaget av

		Beställare – namn + tel.



		180614, 10:01  

		MD 2465

		Stefan Elm 08 50831977



		



		Kundnummer

		Faktura märkes;

		Kund - fakturaadress



		19791-924

		Susi Holmgren

		Stockholms stad



		Bevakningsadress 

		     



		Rotundan i Asplundshuset

		Stadsbiblioteket



		    

		     



		     

		     



		Uppdragsperiod;

		|_| Pris lämnat till kund;                

|_| Lunchavl. debiteras extra;          



		|_| Enligt nedan

		



		|_| Tills vidare

		







Bekräftelse – beställt uppdrag

Vi bekräftar härmed Er beställning enligt följande;



		Fr.o.m.

		Klockan

		T.o.m. 

		Klockan

		Uppdragstyp

		Pris/enhet



		18-10-02

		17:30

		18-10-02

		20:00

		Två (2) OV

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		Reviderat datum för detta event. Skulle varit 20/9, nu flyttat till den 2/10. /PM2302

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		Intäkt kst4000

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     

		     







Förutsättningar för uppdraget;

		Typ av tjänst

		|_| Väktare

		|_| Ordningsvakt

		|_| Skyddsvakt

		|_| Personskydd

		|_| Parkeringsvakt



		

		|_| Rond

		|_| Stationär

		|_| Reception

		|_| Vaktmästare

		|_| Eventvärd



		Uniform

		|_| Bas (valfri)

|_| Bas (skjorta/slips)

		|_| Kostym

|_|      

		|_| Civil uniform*

|_| Civila kläder

		|_| Ordningsvakt

|_| Skyddsvakt

		|_|      

|_|      



		Utrustning

		|_| Bil 

|_| Nycklar/kort

		|_| Mobiltelefon

|_| Radio

		|_| Vapen 

|_| Överfallslarm

		|_| Skyddsutrustning:

            

		|_|      

|_|      



		Arbetsmiljö för Nokas per-sonal

		|_| Risk för hot/våld

|_| Ensamarbete

|_| Larmmöjlighet

|_| Särskild skyddsutr:

           

		|_| Objektskunskap

|_| Entreprenörsutb;

            

|_| Larmkunskap;

            

		|_| Utomhus

|_| Inomhus

|_| Inne (utomhusmiljö)

|_| Inne/ute

|_|      

		|_| Helt sittande

|_| Helt stå/gå

|_| Mest stå/gå 

|_| Mest sittande

|_|      

		|_| Rastlokal/pentry

|_| Kyl

|_| Micro

|_| WC

|_|      



		Återrapport.

		|_| Varje pass

|_| Avslutad bevakning  

		|_| Via GuardTools;

            

		|_| Via Tfn;

            

		|_| Via Mail;

            



		K-person

		1) Susi Holmgren

		2)      

		3)      



		Tel-nr

		    0761231025

		     

		         

		     

		         

		     





* = utan väktarmärke och företagslogga



Se uppdragsbeskrivning / instruktion på följande sida!





















		



		Nokas Security AB

		

		Huvudkontor och styrelsens säte

		



		Box 

		Tel vx +46 8 619 50 50

		Box 301 77

		Tel vx + 46 8 619 50 50

		info@bevakningstjanst.com



		S:t Göransgatan 159

		Tel LC +46 8 619 50 00

		S:t Göransgatan 159

		Tel fax + 46 8 619 50 92

		www.bevakningstjanst.com



		104 25 Stockholm

		Tel fax +46 8 619 50 91

		104 25 Stockholm

		

		Org. nr:  556256-8138







Allmän – Grundmall OKG	Sid 1 (1)	ver. 2015-01-19	utskr. 2015-01-22







		



		Nokas Security AB

		

		Huvudkontor och styrelsens säte

		



		Box 30177

		Tel vx +46 8 619 50 50

		Box 301 77

		Tel vx + 46 8 619 50 50

		info@bevakningstjanst.com



		S:t Göransgatan 159

		Tel LC +46 8 619 50 00

		S:t Göransgatan 159

		Tel fax + 46 8 619 50 92

		www.bevakningstjanst.com



		104 25 Stockholm

		Tel fax +46 8 619 50 91

		104 25 Stockholm

		

		Org. nr:  556256-8138







LoV/B/Bm/Bekräftelse – beställt uppdrag Stockholm	Sid 1 (2)	ver. 2015-01-22	utskr. 2015-01-22





		

		

		



		Mottaget datum, kl

		Mottaget av

		Kundnummer



		180614, 10:01

  

		MD 2465



		     





		



		Bevakningsadress

		Kund - fakturaadress



		Rotundan i Asplundshuset



		Stockholms stad





		    



		     





		     



		Stadsbiblioteket





		

		     





		

		     









Fortsättning från föregående sida:



Uppdragsbeskrivning 

		Bakgrund: 

Fatemeh Khavari skall tala. Pga detta önskar kund två OV. 







Syfte: 

Trygghet för talare samt publik,







Genomförande:

Ordningsvakternas uppdrag att dels hantera/övervaka insläpp, men sedan även övervaka eventet.



En placeras längst bak i salen/teatern och en framme vid sidan av scenen. Vakten framme vid scenen ska kunna stoppa eventuella personer i publiken som utan godkännande vill komma nära talarna, samt se till att de på ett tryggt sätt kommer bort från scenen om det behövs.

Vid signering med publik, håller sig vakten i lagom avstånd och är stöd åt författaren. 



Arbetet förs i dialog med ansvarig eventproducent (se nedan)på plats





















Med vänlig hälsning



Nokas Security AB









Martin Darander







LoV/B/Bm/Bekräftelse – beställt uppdrag Stockholm	Sid 2 (2)	ver. 2015-01-22	utskr. 2015-01-22









Nokas Security AB - Grundmall	Sid 2 (1)	ver. 2015-01-22	utskr. 2015-01-22
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Telefon: +46850831977
E-post: stefan.elm@stockholm.se
 

 
 
 
 

mailto:stefan.elm@stockholm.se


 
 
 
 

 
Nokas Security AB  Huvudkontor och styrelsens säte  
Box 30177 Tel vx +46 8 619 50 50 Box 301 77 Tel vx + 46 8 619 50 50 info@bevakningstjanst.com 
S:t Göransgatan 159 Tel LC +46 8 619 50 00 S:t Göransgatan 159 Tel fax + 46 8 619 50 92 www.bevakningstjanst.com 
104 25 Stockholm Tel fax +46 8 619 50 91 104 25 Stockholm  Org. nr:  556256-8138 

 
LoV/B/Bm/Bekräftelse – beställt uppdrag Stockholm Sid 1 (1) ver. 2015-01-22 utskr. 2018-11-14 
 
 

   
Mottaget datum, kl Mottaget av Beställare – namn + tel. 

180614, 10:01   MD 2465 Stefan Elm 08 50831977 
 Kundnummer Faktura märkes; Kund - fakturaadress 

19791-924 Susi Holmgren Stockholms stad 
Bevakningsadress        

Rotundan i Asplundshuset Stadsbiblioteket 
           
            
Uppdragsperiod; 

 Pris lämnat till kund;                 
 Lunchavl. debiteras extra;           

 Enligt nedan 
 Tills vidare 

 

Bekräftelse – beställt uppdrag 
Vi bekräftar härmed Er beställning enligt följande; 
 

Fr.o.m. Klockan T.o.m.  Klockan Uppdragstyp Pris/enhet 

18-10-02 17:30 18-10-02 20:00 Två (2) OV       
                                    
                                    
                                    
                        Reviderat datum för detta event. 

Skulle varit 20/9, nu flyttat till den 
2/10. /PM2302 

      

                                    
                        Intäkt kst4000       
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Förutsättningar för uppdraget; 

Typ av tjänst  Väktare  Ordningsvakt  Skyddsvakt  Personskydd  Parkeringsvakt 
 Rond  Stationär  Reception  Vaktmästare  Eventvärd 

Uniform  Bas (valfri) 
 Bas (skjorta/slips) 

 Kostym 
       

 Civil uniform* 
 Civila kläder 

 Ordningsvakt 
 Skyddsvakt 

       
       

Utrustning  Bil  
 Nycklar/kort 

 Mobiltelefon 
 Radio 

 Vapen  
 Överfallslarm 

 Skyddsutrustning: 
             

       
       

Arbetsmiljö för 
Nokas per-
sonal 

 Risk för hot/våld 
 Ensamarbete 
 Larmmöjlighet 
 Särskild skyddsutr: 

            

 Objektskunskap 
 Entreprenörsutb; 

             
 Larmkunskap; 

             

 Utomhus 
 Inomhus 
 Inne 

(utomhusmiljö) 
 Inne/ute 
       

 Helt sittande 
 Helt stå/gå 
 Mest stå/gå  
 Mest sittande 
       

 Rastlokal/pentry 
 Kyl 
 Micro 
 WC 
       

Återrapport.  Varje pass 
 Avslutad bevakning   

 Via GuardTools; 
             

 Via Tfn; 
             

 Via Mail; 
             

K-person 1) Susi Holmgren 2)       3)       
Tel-nr     0761231025                                       

* = utan väktarmärke och företagslogga 
 
Se uppdragsbeskrivning / instruktion på följande sida! 
 



 
 
 
 

 
LoV/B/Bm/Bekräftelse – beställt uppdrag Stockholm Sid 2 (2) ver. 2015-01-22 utskr. 2018-11-14 
 
 

   
Mottaget datum, kl Mottaget av Kundnummer 

180614, 10:01 
   

MD 2465 
 

19791-924 
  Bevakningsadress Kund - fakturaadress 

Rotundan i Asplundshuset 
 

Stockholms stad 
      

 
      
       

 
Stadsbiblioteket 
        
        
  

Fortsättning från föregående sida: 
 
Uppdragsbeskrivning  

Bakgrund:  

Fatemeh Khavari skall tala. Pga detta önskar kund två OV.  
 
 
 
Syfte:  

Trygghet för talare samt publik, 
 
 
 
Genomförande: 

Ordningsvakternas uppdrag att dels hantera/övervaka insläpp, men sedan även övervaka eventet. 
 
En placeras längst bak i salen/teatern och en framme vid sidan av scenen. Vakten framme vid scenen ska kunna 
stoppa eventuella personer i publiken som utan godkännande vill komma nära talarna, samt se till att de på ett 
tryggt sätt kommer bort från scenen om det behövs. 
Vid signering med publik, håller sig vakten i lagom avstånd och är stöd åt författaren.  
 
Arbetet förs i dialog med ansvarig eventproducent (se nedan)på plats 
 
 
 
 

 
 
 

 
Med vänlig hälsning 
 
Nokas Security AB 
 
 
 
 
Martin Darander 
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