
Från: Karin Axelsson
Till: Info KULTUR stadsbiblioteket.ssb
Ärende: VB: Våren på biblioteket ENS
Datum: den 24 april 2019 13:48:17

 
 
Från: Info KULTUR enskede.ssb <enskede.ssb@stockholm.se> 
Skickat: den 24 april 2019 13:15
Till: Karin Axelsson <karin.a.axelsson@stockholm.se>
Ämne: VB: Våren på biblioteket ENS
 

Från: Osiel Ibanez <osielibanez@gmail.com>
Skickat: den 29 mars 2019 16:44
Till: Info KULTUR enskede.ssb
Kopia: Karin Axelsson; Styrelsen
Ämne: Re: Våren på biblioteket ENS
 
Detsamma trevlig helg!
 
/Osiel
 
Den fre 29 mars 2019 kl 15:40 skrev Info KULTUR enskede.ssb
<enskede.ssb@stockholm.se>:

Hej!
Fint att höra! Vi återkommer med riskanalys, avtal etc.
Trevlig helg!
Kerstin
Enskede bibliotek
 
Från: Karin Axelsson <karin.a.axelsson@stockholm.se> 
Skickat: den 29 mars 2019 14:55
Till: Osiel Ibanez <osielibanez@gmail.com>; Info KULTUR enskede.ssb
<enskede.ssb@stockholm.se>; Nevenka Helac <nevenka.helac@stockholm.se>; Styrelsen
<styrelsen@enskededalen.org>
Ämne: SV: Våren på biblioteket ENS
 
Hej,
Kul att Fatemeh kommer till Enskede. Hon var hos oss i Farsta i höstas och det blev
ett starkt och fint samtal.
Vi gör en riskbedömning som skickas vidare centralt inom förvaltningen. Det troliga är
att det kommer att behövas vakt och vi hoppas att det går att ordna. Återkommer om
det.
 
Trevlig helg,
 
Karin
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Från: Osiel Ibanez <osielibanez@gmail.com> 
Skickat: den 29 mars 2019 09:15
Till: Info KULTUR enskede.ssb <enskede.ssb@stockholm.se>; Karin Axelsson
<karin.a.axelsson@stockholm.se>; Nevenka Helac <nevenka.helac@stockholm.se>; Styrelsen
<styrelsen@enskededalen.org>
Ämne: Re: Våren på biblioteket ENS
 
Hej!
 
Bara för att meddela att Fatemeh Khavari är bekräftad till 25 april kl 19!
 
Vi ser mycket fram emot detta samarbete!
 
Karin, hade ni möjlighet att boka en vakt?
 
Vi kommer i vilket fall att bekosta en taxi hem för Fatemeh efteråt.
 
/Osiel
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Den fre 8 mars 2019 kl 14:33 skrev Info KULTUR enskede.ssb
<enskede.ssb@stockholm.se>:

Hej igen!
Jag pratade med min chef om idén att ha program med Fatemeh Khavari. Hon var
positiv, men trodde att det finns en hotbild mot henne. Det betyder att vi behöver få
info i god tid innan programmet så att vår säkerhetsavdelning kan ta ställning, och
ev ordna vakt.
Ha det bra!
Kerstin
 
Från: Osiel Ibanez <osielibanez@gmail.com> 
Skickat: den 26 februari 2019 17:13
Till: Info KULTUR enskede.ssb <enskede.ssb@stockholm.se>
Ämne: Re: Våren på biblioteket ENS
 
Hej Kerstin!
 
Är du på plats nu tisdag kväll? Jag skulle kunna komma förbi så tittar vi på kalendrarna.
 
Hälsningar,
 
Osiel
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Den tis 26 feb. 2019 kl 14:46 skrev Info KULTUR enskede.ssb
<enskede.ssb@stockholm.se>:

Hej igen Osiel!
Vi har inte hört något mer om era eventuella planer på Dalen talks. Har ni tänkt
om?
Det vore bra för oss att får höra hur ni tänker. Jag träffade Annalena, och hon
trodde det bara skulle bli ett evenemang i vår. Har ni i så fall någon idé om när?
Allt gott!
Kerstin
Enskede bibliotek
 
Från: Osiel Ibanez <osielibanez@gmail.com> 
Skickat: den 24 januari 2019 09:33
Till: Info KULTUR enskede.ssb <enskede.ssb@stockholm.se>
Kopia: styrelsen@enskededalen.org; Anna Liljemark <anna.liljemark@stockholm.se>;
Nevenka Helac <nevenka.helac@stockholm.se>; Johanna Bejbom
<johanna.bejbom@stockholm.se>; Karin Axelsson <karin.a.axelsson@stockholm.se>
Ämne: Re: Våren på biblioteket ENS
 
Tack Kerstin för detaljerad info.
 
Vi ska givetvis anpassa oss efter det. Återkommer.
 
/Osiel
 
Den ons 23 jan. 2019 kl 13:53 skrev Info KULTUR enskede.ssb
<enskede.ssb@stockholm.se>:

Hej!
Vecka 12 ser helt ok ut. Troligen v 13 också, även om vi har färre personal
tillgängliga då.
 
V 19 kan bli lite tuff. På tisdagen 7 maj har vi vernissage på bibblan med ca 200 6-
åringar. Det är visserligen dagtid, men risken är att all personal är helt slut på
kvällen. Onsdagen 8 maj börjar förtidsröstningen. Den pågår till 25 maj, och
innebär att rösträknare är kvar i grupprummet för att räkna rösterna efter
stängning.  Det borde inte hindra ett program på torsdagen 9 maj om det börjar
kl 19, men jag vill ändå förvarna om rösträknarna. Det kan också vara känsligt om
den ni tänkt bjuda in är partipolitiskt aktiv då.
Vecka 22 har vi också väldigt lite personal på plats.
 
Tack för att ni hör av er i så god tid! Vi försöker lösa ev problem som kan uppstå.
 
Frågan om PA får jag skicka vidare. Men med tanke på de åtstramningar vi står
inför så är jag inte så optimistisk.
 
Vänliga hälsningar
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Kerstin
 
 
 

Från: Osiel Ibanez <osielibanez@gmail.com>
Skickat: den 23 januari 2019 13:20
Till: Info KULTUR enskede.ssb
Kopia: styrelsen@enskededalen.org; Anna Liljemark; Nevenka Helac; Johanna Bejbom
Ämne: Re: Våren på biblioteket
 
Hej Kerstin!
 
Vi har möte nästa vecka för att diskutera förslagen som vi har på lut. Vet du på
förhand om vecka 12 eller 13 kan vara bra från era kant, samt vecka 19?
 
Det är alltså två olika tillfällen vi planerar, ett i mars och ett i maj.
 
Hur såg det ut med ett nytt PA-system från er, vet ni om det kommer att köpas
in?
 
Hälsningar,
 
Osiel
 
 
 
Den tis 22 jan. 2019 kl 13:58 skrev Info KULTUR enskede.ssb
<enskede.ssb@stockholm.se>:

Hej vänner på enskededalen.org!
 
Nu är vårterminen igång, och vi planerar vår verksamhet på biblioteket. Det
vore väldigt bra om vi fick en vink om hur ni tänkt er med program på
biblioteket. Både för att vi behöver tid på oss för att få fram personal, och för
att vi alltid måste kolla med vår säkerhetsavdelning minst två veckor före ett
program om det finns behov av vakter eller dylikt.
 
Det handlar också om hur vi ska lägga eventuella egna program så att det inte
krockar med era.
Nu vet vi fortfarande inte om vi får pengar till program i år, och i så fall blir era
program ännu viktigare för oss.
 
Hör av er, så kan vi prata vidare!
Vänliga hälsningar
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Kerstin
Enskede bibliotek
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