
Från: Susi Holmgren
Till: Maria Högwall
Ärende: VB: Undran
Datum: den 14 november 2018 11:46:31
Bilagor: image001.png

 
 
Från: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se> 
Skickat: den 16 maj 2018 16:19
Till: Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>
Ämne: SV: Undran
 
Hej Susi,
Ja självklart är programmet med Fatemeh, Annie och Soledad bokat. Jag vill bara informera
Fatemeh och få henne att se avtalet.
 
Allt det bästa,
Lina
 

Från: Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se> 
Skickat: den 16 maj 2018 16:16
Till: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>
Ämne: Undran
 
Hej!
 
Ingen fara på taket. 
Massor av tid. 
Det är bara jag som passar på nu att skicka ut avtalen för de program som är inbokade. 
 
Blir jättebra med början av juni. 
Men information om programmet med Fatemeh, Annie och moderatorn har jag redan
skickat in för tryckning i programbladet. 
Bilder hämtade på Norstedts hemsida. 
 
För det är väl inbokat att programmet blir av? Den 20 sept. 
 
Även innan du mött Fatemeh? 
 
Nu i slutet av maj 
 
Varma hälsningar från Susi 

 

16 maj 2018 kl. 16:07 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:

Hej Susi,
Förlåt att mitt svar har dröjt! Det beror inte på den fantastiska sommaren som vi
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just nu åtnjuter, utan väldigt mycket möten.
 
Jag kommer att träffa Fatemeh 30/5 och skickar in signerade avtal med
organisationsnummer inlagt efter det.
 
Varma hej och tack!
Lina
 

Från: Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se> 
Skickat: den 14 maj 2018 15:39
Till: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>
Ämne: Hej Lina
 
Hej!
 
Ojojoj sådan värme – fantastiskt!
Hoppas du haft en toppenhelg.
 
Här kommer samarbetsavtalet inför den 20 september.
 
Det behöver kompletteras med organisationsnummer samt undertecknas.
 
Innan du är jätterar och mailar tillbaka det till mig - för arkivering.
 
Hej svejs från Susi
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Från: Susi Holmgren
Till: Maria Högwall
Ärende: VB: Fatemeh Khavari 20/9
Datum: den 14 november 2018 11:48:01

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Susi Holmgren
Skickat: den 29 augusti 2018 13:08
Till: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>
Ämne: Re: Fatemeh Khavari 20/9

Hej!

Åh vad synd.
Men så kan det bli.

Vi försöker lösa detta.

Jag är på semester veckan ut och kommer därför att maila en kollega som jobbar med programverksamhet på
Stadsbibl.
Och be henne och övriga programmakarkollegor kolla i kalendariet vad som eventuellt kan finnas.

Jag har lagt ut eventet den 20 sept i flera eventkanaler på nätet. Somliga går nog inte att ändra. Men jag
kontaktar alla och de flesta hoppas jag går att nå.
(Vissa känns nästan som de är obemannade. Svåra att nå fram till personligen. När det är ett formulär man fyller
i själv.)

Jag ber att få återkomma.

Vi har två vakter inbokade - då avbokar jag dessa då den 20 sept inte kommer att bli av.

Vi hörs!

Många varma hälsningar från Susi
Som kikar varje dag i mailkorgen. Viktigt att vi har löpande kontakt.

<3

Mobilnr. 0761231025

> 29 aug. 2018 kl. 12:42 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:
>
> Hej Susi,
> Hoppas allt är bra med dig?
>
> Vi har ett problem med tillställningen 20/9 med Fatemeh Khavari och Annie Hellquist. Fatemeh kommer att
vara i Georgien mellan 15-22/9 vilket hon inte kan avboka. Hon ber så mycket om ursäkt och undrar om
Fatemeh och Annie får komma till er 24/9, 25/9 eller 26/9 istället? Om inte de datumen fungerar, ge mig förslag
på datum i oktober och november som skulle passa er.
>
> Ledsen för stök!
> Varma hej,
> Lina
>
> Skickat från min iPhone
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Från: Susi Holmgren
Till: Maria Högwall
Ärende: VB: hej Lina - datum
Datum: den 14 november 2018 12:16:36

Från: Susi Holmgren 
Skickat: den 30 augusti 2018 15:24
Till: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>
Ämne: hej Lina - datum
 
Hej!
 
Har fått återkoppling från mina kollegor. Det är väldigt tjockt i kalendariet men här kom
ngr datum. 
 

11/12 eller 13/12.

Ev 2/10 - men här behöver kollegorna kolla lite närmre.

Betr hur det finns tillgång till ljudtekniker. Pga ett morgonprogram, som går
av stapeln detta datum. 

 
Jag tänker själv att 13 december kanske inte känns optimalt för publikt program. 
Från Lucia o framåt är det ju rent generellt julen som fångar allmänhetens stora intresse. 
 
Så kanske vi ska avvakta och se hur det blir betr. 2 oktober? 
När kollegorna fått reda på hur det är med ljudtekniker denna dag. 
 
Varma hälsningar från Susi 

29 aug. 2018 kl. 13:55 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:

Tack bästa Susi!
Jag ligger i sängen och läser höstens inlagor, något som jag aldrig
skulle ha tid med annars. Det är nästan så att jag tycker att det är
härligt.
 
Tack för att du svarade om Fatemeh! Ha en vacker och trevlig sista
semestervecka så hörs vi när du är tillbaka!
 
Varma hej,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I Communications Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
SE-103 12 Stockholm, Sweden
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I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
 
 
Den ons 29 aug. 2018 kl 13:47 skrev Susi Holmgren
<susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej! 

Stackars dig i sommarvärmen. 

Men kanske skönt i skuggan? Om man har balkong eller tomtmöjlighet. 

Eller allra bäst att krypa ihop o se en bra film. Och krya på dig. Ta’t lugnt.
Viktigast att bli kry och pigg. 

Varma hälsningar från Susi

Mobilnr. 0761231025

> 29 aug. 2018 kl. 13:08 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:
> 
> Har fått en präktig influensa. Återkommer till dig så snart jag är
> tillbaka på bättringsvägen.
> 
> Lina
> Lina Sjögren
> Kommunikationsansvarig I Communications Manager
> T: +46-8-769 87 30
> M: +46-705870213
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren &
Massolit
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
> 
> -- 
> 
> 
> *Lina Sjögren*
> 
> *Kommunikationsansvarig I Communications Manager*
> 
> T: +46-8-769 87 30
> 
> M: +46-705870213
> 
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> 
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> 
> SE-103 12 Stockholm, Sweden

http://www.norstedts.se/
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> 
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren &
> Massolit
> 
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se

http://www.norstedts.se/
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Från: Susi Holmgren
Till: Maria Högwall
Ärende: VB: hej Lina - datum
Datum: den 14 november 2018 12:17:03
Bilagor: image001.png

 
 
Från: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se> 
Skickat: den 30 augusti 2018 15:34
Till: Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>
Ämne: Re: hej Lina - datum
 
Hej Susi,
Tack snälla du för att du grejar och ligger i, även om det är din semester!
 
Ja, 2/10 skulle ju vara optimalt, nära inpå och inte för mycket julstämning. Låt bli
detta nu tills du är tillbaka på jobbet så hör jag gärna av dig igen från nästa vecka
om 2/10.
 
Varma,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I Communications Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
SE-103 12 Stockholm, Sweden
I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
 
 
Den tors 30 aug. 2018 kl 15:24 skrev Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Har fått återkoppling från mina kollegor. Det är väldigt tjockt i kalendariet men här kom
ngr datum. 
 

11/12 eller 13/12.

Ev 2/10 - men här behöver kollegorna kolla lite närmre.

Betr hur det finns tillgång till ljudtekniker. Pga ett morgonprogram, som går
av stapeln detta datum. 

 
Jag tänker själv att 13 december kanske inte känns optimalt för publikt program. 
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Från Lucia o framåt är det ju rent generellt julen som fångar allmänhetens stora intresse. 
 
Så kanske vi ska avvakta och se hur det blir betr. 2 oktober? 
När kollegorna fått reda på hur det är med ljudtekniker denna dag. 
 
Varma hälsningar från Susi 

29 aug. 2018 kl. 13:55 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:

Tack bästa Susi!
Jag ligger i sängen och läser höstens inlagor, något som jag aldrig
skulle ha tid med annars. Det är nästan så att jag tycker att det är
härligt.
 
Tack för att du svarade om Fatemeh! Ha en vacker och trevlig sista
semestervecka så hörs vi när du är tillbaka!
 
Varma hej,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I Communications Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
SE-103 12 Stockholm, Sweden
I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
 
 
Den ons 29 aug. 2018 kl 13:47 skrev Susi Holmgren
<susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej! 

Stackars dig i sommarvärmen. 

Men kanske skönt i skuggan? Om man har balkong eller tomtmöjlighet. 

Eller allra bäst att krypa ihop o se en bra film. Och krya på dig. Ta’t
lugnt. Viktigast att bli kry och pigg. 

Varma hälsningar från Susi

Mobilnr. 0761231025

> 29 aug. 2018 kl. 13:08 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:
> 
> Har fått en präktig influensa. Återkommer till dig så snart jag är
> tillbaka på bättringsvägen.
> 
> Lina
> Lina Sjögren
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> Kommunikationsansvarig I Communications Manager
> T: +46-8-769 87 30
> M: +46-705870213
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren &
Massolit
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
> 
> -- 
> 
> 
> *Lina Sjögren*
> 
> *Kommunikationsansvarig I Communications Manager*
> 
> T: +46-8-769 87 30
> 
> M: +46-705870213
> 
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> 
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> 
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> 
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren &
> Massolit
> 
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
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Från: Susi Holmgren
Till: Maria Högwall
Ärende: VB: hej Lina - datum
Datum: den 14 november 2018 12:17:43

 
 
 
 
Från: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se> 
Skickat: den 3 september 2018 19:08
Till: Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>
Ämne: Re: hej Lina - datum
 
Hej bästa Susi,
Tack för detta! Då kommer Fatemeh Khavari och Annie Hellquist att modereras av Elise
Karlsson från förlaget.
Tack för allt och varma hej,
Lina

Skickat från min iPhone

3 sep. 2018 kl. 17:20 skrev Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Har fått ok betr 2 oktober. 
Passar det?
 
 Tjingeling från Susi 

Mobilnr. 0761231025

30 aug. 2018 kl. 15:24 skrev Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Har fått återkoppling från mina kollegor. Det är väldigt tjockt i
kalendariet men här kom ngr datum. 
 

11/12 eller 13/12.

Ev 2/10 - men här behöver kollegorna kolla lite
närmre.

Betr hur det finns tillgång till ljudtekniker. Pga ett
morgonprogram, som går av stapeln detta datum. 

 
Jag tänker själv att 13 december kanske inte känns optimalt för
publikt program. 
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Från Lucia o framåt är det ju rent generellt julen som fångar
allmänhetens stora intresse. 
 
Så kanske vi ska avvakta och se hur det blir betr. 2 oktober? 
När kollegorna fått reda på hur det är med ljudtekniker denna
dag. 
 
Varma hälsningar från Susi 

29 aug. 2018 kl. 13:55 skrev Lina Sjögren
<lina.sjogren@norstedts.se>:

Tack bästa Susi!
Jag ligger i sängen och läser höstens inlagor,
något som jag aldrig skulle ha tid med annars.
Det är nästan så att jag tycker att det är härligt.
 
Tack för att du svarade om Fatemeh! Ha en
vacker och trevlig sista semestervecka så hörs
vi när du är tillbaka!
 
Varma hej,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I Communications Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
SE-103 12 Stockholm, Sweden
I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén &
Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
 
 
Den ons 29 aug. 2018 kl 13:47 skrev Susi Holmgren
<susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej! 

Stackars dig i sommarvärmen. 

Men kanske skönt i skuggan? Om man har balkong
eller tomtmöjlighet. 

Eller allra bäst att krypa ihop o se en bra film. Och
krya på dig. Ta’t lugnt. Viktigast att bli kry och
pigg. 

Varma hälsningar från Susi

Mobilnr. 0761231025
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> 29 aug. 2018 kl. 13:08 skrev Lina Sjögren
<lina.sjogren@norstedts.se>:
> 
> Har fått en präktig influensa. Återkommer till dig
så snart jag är
> tillbaka på bättringsvägen.
> 
> Lina
> Lina Sjögren
> Kommunikationsansvarig I Communications
Manager
> T: +46-8-769 87 30
> M: +46-705870213
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen
Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se
www.massolit.se
> 
> -- 
> 
> 
> *Lina Sjögren*
> 
> *Kommunikationsansvarig I Communications
Manager*
> 
> T: +46-8-769 87 30
> 
> M: +46-705870213
> 
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> 
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> 
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> 
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen
Norstedts, Rabén & Sjögren &
> Massolit
> 
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se
www.massolit.se
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Från: Susi Holmgren
Till: Maria Högwall
Ärende: VB: hej Lina - datum
Datum: den 14 november 2018 12:18:17

 
 
 
Från: Susi Holmgren 
Skickat: den 3 september 2018 23:17
Till: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>
Ämne: Re: hej Lina - datum
 
Hej!
 
Toppen. 
 
Då byter vi till Elises namn på hemsidan. 
 
Vi hörs. Kommer ett nytt samarbetsavtal med korrekt datum. Tror inte det räcker att skriva
över på våra f.d. respektive ;) 
 
Varma hälsningar från Susi 

Mobilnr. 0761231025

3 sep. 2018 kl. 19:09 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:

Hej bästa Susi,
Tack för detta! Då kommer Fatemeh Khavari och Annie Hellquist att
modereras av Elise Karlsson från förlaget.
Tack för allt och varma hej,
Lina

Skickat från min iPhone

3 sep. 2018 kl. 17:20 skrev Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Har fått ok betr 2 oktober. 
Passar det?
 
 Tjingeling från Susi 

Mobilnr. 0761231025

30 aug. 2018 kl. 15:24 skrev Susi Holmgren
<susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Har fått återkoppling från mina kollegor. Det är
väldigt tjockt i kalendariet men här kom ngr datum. 

mailto:susi.holmgren@stockholm.se
mailto:maria.hogwall@stockholm.se
mailto:lina.sjogren@norstedts.se
mailto:susi.holmgren@stockholm.se
mailto:susi.holmgren@stockholm.se


 
11/12 eller 13/12.

Ev 2/10 - men här behöver kollegorna
kolla lite närmre.

Betr hur det finns tillgång till
ljudtekniker. Pga ett morgonprogram,
som går av stapeln detta datum. 

 
Jag tänker själv att 13 december kanske inte känns
optimalt för publikt program. 
Från Lucia o framåt är det ju rent generellt julen som
fångar allmänhetens stora intresse. 
 
Så kanske vi ska avvakta och se hur det blir betr. 2
oktober? 
När kollegorna fått reda på hur det är med
ljudtekniker denna dag. 
 
Varma hälsningar från Susi 

29 aug. 2018 kl. 13:55 skrev Lina Sjögren
<lina.sjogren@norstedts.se>:

Tack bästa Susi!
Jag ligger i sängen och läser höstens
inlagor, något som jag aldrig skulle
ha tid med annars. Det är nästan så
att jag tycker att det är härligt.
 
Tack för att du svarade om Fatemeh!
Ha en vacker och trevlig sista
semestervecka så hörs vi när du är
tillbaka!
 
Varma hej,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I
Communications Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
SE-103 12 Stockholm, Sweden
I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen
Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se
www.massolit.se
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Den ons 29 aug. 2018 kl 13:47 skrev
Susi Holmgren
<susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej! 

Stackars dig i sommarvärmen. 

Men kanske skönt i skuggan? Om man
har balkong eller tomtmöjlighet. 

Eller allra bäst att krypa ihop o se en
bra film. Och krya på dig. Ta’t lugnt.
Viktigast att bli kry och pigg. 

Varma hälsningar från Susi

Mobilnr. 0761231025

> 29 aug. 2018 kl. 13:08 skrev Lina
Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:
> 
> Har fått en präktig influensa.
Återkommer till dig så snart jag är
> tillbaka på bättringsvägen.
> 
> Lina
> Lina Sjögren
> Kommunikationsansvarig I
Communications Manager
> T: +46-8-769 87 30
> M: +46-705870213
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår
förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren
& Massolit
> www.norstedts.se 
www.rabensjogren.se
www.massolit.se
> 
> -- 
> 
> 
> *Lina Sjögren*
> 
> *Kommunikationsansvarig I
Communications Manager*
> 
> T: +46-8-769 87 30
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> 
> M: +46-705870213
> 
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> 
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> 
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> 
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår
förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren
&
> Massolit
> 
> www.norstedts.se 
www.rabensjogren.se
www.massolit.se
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Från: Susi Holmgren
Till: Maria Högwall
Ärende: VB: hej Lina - datum
Datum: den 14 november 2018 12:20:05

 
 
Från: Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se> 
Skickat: den 4 september 2018 14:51
Till: Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>
Ämne: Re: hej Lina - datum
 
Hej Susi,
Nej, vi tar Elise Karlsson! Hon är redaktör för titeln och känner både Fatemeh och
Annie väldigt väl.
 
Stort tack och allt det bästa,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I Communications Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
SE-103 12 Stockholm, Sweden
I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
 
 
Den tis 4 sep. 2018 kl 11:18 skrev Susi Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Det var Soledad. 
Jag har bett Digitala biblioteket att ändra datum och byta till Elise. 
 
Eller blir det kanske Soledad även den 2 okt? 
 
Hejsan från Susi 

Mobilnr. 0761231025

4 sep. 2018 kl. 09:56 skrev Lina Sjögren <lina.sjogren@norstedts.se>:

Susi hej,
Vem hade vi anmält som moderator innan vi bytte datum? Var det
Soledad eller Elise?
Bästa,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I Communications Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
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SE-103 12 Stockholm, Sweden
I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se www.massolit.se
 
 
Den mån 3 sep. 2018 kl 17:20 skrev Susi Holmgren
<susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Har fått ok betr 2 oktober. 
Passar det?
 
 Tjingeling från Susi 

Mobilnr. 0761231025

30 aug. 2018 kl. 15:24 skrev Susi Holmgren
<susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej!
 
Har fått återkoppling från mina kollegor. Det är väldigt tjockt
i kalendariet men här kom ngr datum. 
 

11/12 eller 13/12.

Ev 2/10 - men här behöver kollegorna kolla lite
närmre.

Betr hur det finns tillgång till ljudtekniker. Pga
ett morgonprogram, som går av stapeln detta
datum. 

 
Jag tänker själv att 13 december kanske inte känns optimalt
för publikt program. 
Från Lucia o framåt är det ju rent generellt julen som fångar
allmänhetens stora intresse. 
 
Så kanske vi ska avvakta och se hur det blir betr. 2 oktober? 
När kollegorna fått reda på hur det är med ljudtekniker denna
dag. 
 
Varma hälsningar från Susi 

29 aug. 2018 kl. 13:55 skrev Lina Sjögren
<lina.sjogren@norstedts.se>:

Tack bästa Susi!
Jag ligger i sängen och läser höstens
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inlagor, något som jag aldrig skulle ha tid
med annars. Det är nästan så att jag tycker
att det är härligt.
 
Tack för att du svarade om Fatemeh! Ha en
vacker och trevlig sista semestervecka så
hörs vi när du är tillbaka!
 
Varma hej,
Lina
Lina Sjögren
Kommunikationsansvarig I Communications
Manager
T: +46-8-769 87 30
M: +46-705870213
Norstedts Förlagsgrupp AB
Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
SE-103 12 Stockholm, Sweden
I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen Norstedts,
Rabén & Sjögren & Massolit
www.norstedts.se  www.rabensjogren.se
www.massolit.se
 
 
Den ons 29 aug. 2018 kl 13:47 skrev Susi
Holmgren <susi.holmgren@stockholm.se>:

Hej! 

Stackars dig i sommarvärmen. 

Men kanske skönt i skuggan? Om man har
balkong eller tomtmöjlighet. 

Eller allra bäst att krypa ihop o se en bra film.
Och krya på dig. Ta’t lugnt. Viktigast att bli
kry och pigg. 

Varma hälsningar från Susi

Mobilnr. 0761231025

> 29 aug. 2018 kl. 13:08 skrev Lina Sjögren
<lina.sjogren@norstedts.se>:
> 
> Har fått en präktig influensa. Återkommer
till dig så snart jag är
> tillbaka på bättringsvägen.
> 
> Lina
> Lina Sjögren
> Kommunikationsansvarig I
Communications Manager
> T: +46-8-769 87 30
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> M: +46-705870213
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen
Norstedts, Rabén & Sjögren & Massolit
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se
www.massolit.se
> 
> -- 
> 
> 
> *Lina Sjögren*
> 
> *Kommunikationsansvarig I
Communications Manager*
> 
> T: +46-8-769 87 30
> 
> M: +46-705870213
> 
> Norstedts Förlagsgrupp AB
> 
> Tryckerigatan 4, P.O. Box 2052
> 
> SE-103 12 Stockholm, Sweden
> 
> I Norstedts Förlagsgrupp ingår förlagen
Norstedts, Rabén & Sjögren &
> Massolit
> 
> www.norstedts.se  www.rabensjogren.se
www.massolit.se

http://www.norstedts.se/
http://www.rabensjogren.se/
http://www.massolit.se/
http://www.norstedts.se/
http://www.rabensjogren.se/
http://www.massolit.se/

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 korr

