Visionsdokument Allmänna kontoret på Bibblerian i Hässelby gård

VÄLKOMMEN TILL ALLMÄNNA KONTORET
PÅ BIBBLERIAN I HÄSSELBY GÅRD!
Vad kan du göra här?
Kom för att utveckla idéer, plugga, betala räkningar, jobba, lösa korsord, sticka, söka
bostad, planera projekt, eller något annat som är viktigt för dig.
Träffa andra som vill utbyta kunskap, erfarenhet, idéer, och inspiration.
Initiera och organisera evenemang eller projekt tillsammans med andra.
Boka gratis mötesrum.
Föreslå hur Allmänna kontoret och hela Bibblerian kan utvecklas till en så öppen,
skön och användbar plats som möjligt.

Vad kan du inte göra här?
Allmänna kontoret har inga pengar för att organisera evenemang eller köpa in
utrustning – allt som sker måste vi alltså hitta sätt att organisera och finansiera
tillsammans.
Syssla med aktivitet som syftar till eller uttrycker sexism, rasism eller andra former av
diskriminering.

Vad finns det för utrustning?
Vi använder oss huvudsakligen av den utrusning som redan finns på biblioteket;
lånedatorer och internetuppkoppling, kopiator och skrivare osv.
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Utöver detta finns en "verktygsvägg" med enkla grejer som pennor, papper, linjaler,
saxar, pysselsaker, hörselskydd (för den som vill ha helt tyst), och annat som får
platsen att kännas trevligt, t.ex. krukväxter...

Vilka spelregler gäller?
På Allmänna kontoret finns bara tre enkla spelregler:
1) Allmänna kontoret är öppet för alla
2) Gör det möjligt för andra att använda Allmänna kontoret
3) Bidra gärna till Allmänna kontorets aktiviteter och utveckling!

Förslag på metoder och verktyg
Vi som initierat Allmänna kontoret (AK) vill tillsammans med dig och andra
användare utveckla sätt för alla som kommer att komma i kontakt med varandra,
stötta varandra, inspireras på lekfulla och sköna sätt. Vi skulle vilja testa några olika
metoder och "verktyg" under en period för att se vad som känns kul – de är till för att
förändras, förkastas, utvecklas, ersättas... Känns dom bra? Är dom löjliga? Kanske
behövs dom inte? Finns det andra förslag som du vill testa? Kom så pratar vi!
”Inloggning”
När du kommer för att använda Allmänna kontoret kan du ta ett objekt (kub, boll,
penna eller något annat som vi inte kommit på än) med ett nummer på, och skriva
upp ditt namn och nummer på en "HÄR IDAG"-tavla så att andra användare kan se
vilka som är på plats. Genom att "logga in" visar du att du är öppen för kontakt och
utbyte med dom andra AK-användarna (men kan såklart säga att du vill arbeta
ostört om du behöver det).
Stödtavlan
Här kan du skriva upp om du skulle vilja ha stöd eller hjälp med något särskilt, eller
om det är något speciellt du gärna vill hjälpa andra användare med.
Förslagstavlan
Här kan du skriva upp förslag på evenemang eller projekt som du skulle vilja
organisera tillsammans med andra. Om tillräckligt många personer visar intresse för
ett initiativ så kan gruppen ses för att diskutera hur det kan förverkligas.
Inspirationstavlan
Här kan du informera om inspirerande projekt eller händelser – kanske saker som sker
på andra orter, inspirerande organisationer eller evenemang osv.
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Kontaktpärmen
Kontaktpärmen är helt enkelt en pärm där alla som vill kan skriva upp sitt namn,
vad en kan/vill göra eller byta, och sina kontaktuppgifter.

Vill du organisera saker på Allmänna kontoret?
Allmänna kontoret är ett forum för självorganiserade aktiviteter, vilket betyder att du
kan föreslå saker som du vill arrangera eller engagera dig i. Personalen på biblioteket
och Allmänna kontoret är på plats för att hjälpa till, men alla evenemang arrangeras
framför allt av dig och de andra användarna själva. Här nedan finns två enkla
förslag på olika former som kan fyllas med innehåll utifrån dina förslag.
Temalördag
På lördagar mellan kl 12-16 kan vi organisera olika evenemang som kan fyllas med
olika innehåll beroende på vilka förslag som kommer upp. Exempel på idéer som
kommit upp hittills är:
Laga-workshop – vi ses för att laga kläder och prylar tillsammans. Kan också vara

t.ex. cykelfixardag (men då får vi ses ute på torget)
Klädbytardag – vi tar med oss kläder vi inte längre använder, och byter – för alltid

eller på begränsad tid som ett boklån.
Tematiska diskussioner, föreläsningar eller workshops – T.ex. "Hur vill vi utveckla

Hässelby gård?", "Vad är konst?", "Vad är antirasistisk feminism?", "Vad är egentligen
kärlek?", ”Hur bygger jag en blogg i WordPress?” osv. Om flera användare vill ha en
viss typ av information, så kan vi testa att organisera en workshop eller föreläsning
som behandlar just det som efterfrågas.
Solidaritetsloppis – vi säljer gamla grejer och skänker intäkterna till något bra

ändamål som vi bestämmer tillsammans.
Verktygsbibliotek – de som har tar med, de som inte har lånar – verktyg och
utrustning. Vi hittar på ett sätt så att alla känner sig trygga med att låna ut sina
grejer.
Hackfest – vi samlar in och tar med gamla datorer och gör om dom till OpenSource-

datorer som kan få nytt liv.
Föreningsdag – vi bjuder in olika föreningar i Hässelby-området för att presentera sig

och sin verksamhet. Ett tillfälle att få syn på engagemang och grupper, bli intresserad
och engagerad. På dessa dagar kan även de grupper som lånar mötesrum på
Bibblerian gratis presentera sig.
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Kulturdagar – Marknad, musik, dans, poesi, pyssel, workshops och mat fyller hela

Bibblerian!?
Presentationsrundor
T.ex. en gång varannan vecka kan vi som använder Allmänna kontoret ses för att
presentera vad vi gör och vilka vi är, och kanske dela med oss av utmaningar eller
tankar som vi vill ha feedback på eller hjälp med.

Var håller Allmänna kontoret till på Bibblerian?
Alternativ 1) Allmänna kontorets ”bas-station”, dvs. verktygsvägg, tavlor och pärmar,
finns inne i det stora biblioteksrummet. Vi kan antingen sitta där eller i Bibblerians
andra rum – Navet, Minerva och Fantasia – när dom inte är upptagna.
Alternativ 2) Allmänna kontorets basstation placeras i ”Oasen”, Bibblerians ”lobby”
eller ”entrétorg”, och får på så sätt en sammanbindande funktion för hela Bibblerian.
Vi kan då använda alla Bibblerians rum som är lediga.
Alternativ 3) Allmänna kontoret har ett eget rum, förslagsvis Navet eller Minerva.
På detta sätt får vi mer känslan av ett gemensamt arbetsrum, men kan fortfarande
”spilla ut” i Bibblerians andra lokaler.

Öppettider
Allmänna kontoret har öppet samma tider som biblioteket. En ambition för framtiden är
att vi ska kunna utöka öppettiderna successivt, samt att lokaler ska gå att boka för möten
och självorganiserade evenemang även utanför bibliotekets öppettider.

Vad är Allmänna kontoret som projekt?
Allmänna kontoret är ett projekt inom biblioteket i Hässelby gård, där vi under två år
vill fortsätta utveckla Bibblerian som en ännu mer öppen och aktiv mötesplats för alla
som bor i och omkring Hässelby. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna
fortsätta även efter att projektbidraget är slut 2017, dvs. utan särskild projektpersonal,
förutsatt att det funkar bra.
Allmänna kontoret är ett samarbete med Dilettant AB (svb), som drivs av
kulturarbetarna Johan Thelander och Anders Jacobson (båda uppväxta i Hässelby).
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