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Tillsammans kan vi!
Biblioteken söker sig alltmer utanför de egna väggarna. Söker samverkan och samarbeten och 
i och med det sin roll i lokalsamhället. Vi sätter lite mer fokus på Kompetensen än på Rum-
met och Medierna!

Biblioteket ensamt har inte svaret på alla dagens samhällsfrågor som barnens sviktande läsförståelse, digitala klyftor, integration och utanförskap. Men i 
samarbete och i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället kan vi spela en viktig roll. Vi kan tillsammans med andra söka efter det gemensamma pro-
fessionella objektet, det våra yrken är till för att åstadkomma. Vi är inte lärare eller logopeder. Inte heller studievägledare eller omsorgspersonal. Men till-
sammans kan vi alla med olika yrkeskunskap, uppdrag och resurser åstadkomma innovation, involvement, experience och empowerment.

Men – kan vi också gå vilse ibland? När vi satt och redigerade allt material till det här numret så blev vi uppmärksammade på en konferens som ägt rum i 
Danmark i september, en konferens med rubriken Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen? Här ställde man frågan hur långt 
biblioteken ska gå; var går gränsen för vilka uppgifter biblioteken tar på sig i lokalsamhället. När upphör vi att vara just bibliotek? Kanske finns en ut-
veckling i Danmark som vi inte känner igen riktigt i Sverige, men frågorna är förstås relevanta att samtala kring även här.

I det här numret av Länsnytt har alla 26 kommuner i Stockholms län generöst delat med sig av exempel på Tillsammans. Det visar på ett brett spektrum 
av samarbeten och samverkan med en mängd olika aktörer. Här finns exempel på samarbeten med föreningar, studieförbund, kyrkan, idrottsföreningar 
och muséer. Här visas på hur volontärer kan bidra, som väntjänst, Stadsmissionen och Röda Korset. Hur biblioteket kan arbeta tillsammans med jurister, 
närpolisen, arbetsförmedlingen och fritidsgården, samt samarbeten med logopeder, utbildningsförvaltningen, kulturskolan, konsthallen och stadsarkivet.
Läs och inspireras!

De sex frågorna på Länsnytts baksida ställs i detta nummer till Eva Bergquist som är ny kulturchef i Stockholms läns landsting. De övriga länskultur-
funktionerna förutom Regionbiblioteket är Dans i Stockholms stad och län, Länshemslöjdskonsulenterna, Länsmusiken i Stockholm, Stockholms Läns 
Museum samt Film Stockholm. Sinsemellan samarbetar vi bland annat med Knacka på, Digitala berättelser och Kultur i vården.

Cecilia Bengtsson
Pia Borrman
Britt Löfdahl
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Nordiska rådets Litteraturpris delas årligen ut till verksamma författare
från de nordiska länderna. Bland de nominerade författarna 2014 finns 
danska novellisten Ida Jessen som bokcirklar.se uppmärksammar i höst 
med novell och cirklar. Prisvinnaren offentliggörs under Nordiska rådets 
prisgala den 29 oktober 2014 i Stockholm.
 
Botkyrka Internationella Bokmässa anordnas för tredje gången 23-25
april 2015. Temat är Mellan flykt och förvandling. Vilken betydelse får
geografiska, kroppsliga och påhittade gränser för människor, samhället
och i berättelser? Mer information och program kommer.
 
Seminarium på Finlandsinstitutet fredagen den 7 november för biblio-
tekspersonal som arbetar med mångfald och minoritetsfrågor, samt övriga
intresserade. Biblioteket som arena för att stärka, synliggöra och revitalisera
minoritetsspråken? Bindande anmälan senast den 21/10 till anna-leena.
forsberg@finlandsinstitutet.se

Skolbiblioteken i den högre utbildningen är föremål för ett heldags-
seminarium tisdagen den 11 november 2014 på Södertörns högskola. 
Seminariet vill främja en likvärdig skola och alla elevers rätt att lära och 
utvecklas. Konferensen vänder sig i första hand till utbildningsansvari-
ga/programansvariga vid lärar-och bibliotekarieutbildningarna samt vid 
aktuella rektorsutbildningar och rektorer och lärare. I mån av plats är 
även andra intresserade välkomna. Arrangör är Nationella skolbiblio-
teksgruppen med flera. Anmäl dig till: as@sff.info. För mer info: www.
skolbiblioteksgruppen.se



och Värmdö bibliotek. Ett mycket lyckat samar-
bete. Vi fick upp ögonen för varandras verksam-
heter och upptäckte också att det finns mycket 
kultur i Värmdö kommun. 
   Tillsammans gjorde vi festivalen möjlig och det 
blev en rolig, minnesvärd och varm dag! Nästa år 
gör vi om det igen. 

Ann-Helen Johansson 
Värmdö bibliotek

4

Kulturveckorna startade för fyra år sedan av kom-
munens folkhälsosamordnare. Veckornas slogan 
blev ”Kultur bidrar till god hälsa och delad gläd-
je”. Föreningar och aktörer inom kulturområdet 
(både kommunala och privata), Svenska kyrkan, 
studieförbund, Stadskärneföreningen, Folkets 
Hus mfl skapar tillsammans innehållet i Kultur-
veckorna. Kommunen står för samordning med 
gemensamt kalendarium och annonsering, upp-

Vad kan man göra tillsammans, en aktivitets-
ansvarig inom äldreomsorgen, en bibliotekarie, 
två frivilligarbetare från Röda Korset och ett re-
jält gäng äldre damer och herrar?

Med sommarvärmen kom också GUng-festivalen. 
En festival för och med barn och unga, i Gustavs-
bergs centrum. Lördag 24 maj gungade festiva-
len loss för andra året i rad. Det bjöds på blås- 
och stråkorkestrar, rockgrupper, körer, solister, 
teater, balett, disco, sagor och pyssel.
   GUng-festivalen är ett samarbete mellan fritids-
gård, Ungkulturhuset Gurraberg, Värmdö kul-
turskola, Gustavsbergsbaletten, Värmdö scenskola 

Boksamtal för äldre

Foto: Christina Johnsson Schön

   I Vaxholm gjorde vi en boksamtalsgrupp! Jag 
och Christina Johnsson Schön, aktivitetsansva-
rig, och två fantastiska Rödakorsare som resolut 
ryckte in då personalen inte riktigt hann, gjorde 

startsmöte där alla deltagare träffas och bollar idé-
er. För varje år har antalet föreningar och aktörer 
ökat. 2013 genomfördes den första Kulturnat-
ten i Nynäshamn. 
Med sin centrala plats vid Stadshusplatsen har 
Nynäshamns bibliotek ett guldläge under veck-
orna. 2013 deltog biblioteket, konsthall och 
bildarkiv med flera programpunkter. T ex en 
”Retrodag” med bl a Elsa Billgren. En av våra 
medarbetare ordnade en retroutställning med fö-
remål ur sina egna samlingar. Vi hade flera barn-
aktiviteter bl a med clowner. Filialerna i Ösmo 

vår nya boksamtalsgrupp till ett slags Läskrafts-
projekt av bara farten.
    Tre fina samarbeten mellan bibliotek och om-
sorg finns redan i kommunen sedan många år. 
Ändå blev detta något annat och något nytt! Här 
finns nämligen också Jonas Hök och Siv Berg-
lund, som ideellt tog på sig ansvaret att hjälpa 
de äldre till samlingsrummet där vi håller till. En 
gång i månaden samlas vi och pratar om böck-
er som jag tar med från biblioteket och samta-
len utmynnar alltid i spännande berättelser från 
deltagarna själva.
   Varje gång vi samlas känner jag en stor glädje 
över alla fina samtal som blir, alla fina dikter som 
läses och alla roliga böcker som blir bläddrade 
i. Allt detta för att flera goda krafter samverkar. 
Bibliotek, omsorg och frivilliga – tillsammans!

Pernilla Eckerbom
Vaxholms bibliotek

GUng-festivalen

Kultur för folkhälsan

Foto: : Ann-Helen Johansson

och Sorunda hade också programpunkter un-
der veckorna. I konsthallen pågick utställning-
en ”Svarta minnen – svarta drömmar” av konst-
närerna Helena Johard och Jakob Anckarsvärd. 
Under Kulturnatten genomförde konstnärerna en 
happening utanför biblioteket vid Stadshusplat-
sen. Vid lånedisken spelade vi skivor och hade 
fredagsmys. Just nu laddar vi för årets kultur-
veckor 4-18 oktober!

Helen Amborn
Nynäshamns bibliotek
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Samverkan – samarbeten – samordning – dessa 
tre ord sammanfattar den nya organisationen 
inom Haninge kultur- och fritidsförvaltning-
ens vision. Syftet är att etablera en ny organi-
sationsstruktur med korta beslutsvägar mellan 
medborgare, verksamhet och förvaltningsledning. 
Resultatet blev bland annat att ett chefsled ratio-
naliserades bort. De senaste årens ökade invå-
narantal inom Haninge har lett till att det idag 
finns stora behov av service till medborgarna i 
form av bibliotek, fritidsverksamhet, musiksko-
la, kulturevenemang med mera. För att arbeta så 
nära medborgarna som möjligt har nu kultur- 
och fritidsförvaltningen en geografisk områdes-

I Möjligheternas rum
indelning med kontor på tre platser i kommu-
nen. Varje områdeskontor leds av en områdeschef 
samt ett par verksamhetschefer inom tre olika 
enheter indelade i tre strategiområden Livskva-
litet och folkhälsa, Barn och unga samt Informa-
tion och kunskap. Den senare innefattar biblio-
tek, musikskola, kulturmiljö samt miljöverkstad. 
Den nya organisationen trädde i kraft den 1 april 
2014 och är fortfarande i sin linda. Samtliga che-
fer och medarbetare jobbar med sina nya roller, 
förväntningar samt metoder för att få till goda 
samarbetsmöjligheter mellan varandras verksam-
heter och externa möjliga samarbetspartners. I 
Haninge finns idag sex bibliotek: Biblioteket i 

Handen, Västerhaninge, Brandbergen, Jordbro, 
Bokbussen och Ornö. En bibliotekstrateg har re-
kryterats med uppgiften att bland annat samord-
na arbetet med en ny biblioteksplan samt driva, 
leda och stödja utvecklingsprocesser på samtli-
ga bibliotek. Trots den nya områdesindelning-
en är biblioteken i Haninge fortfarande Tillsam-
mans och jobbar med gemensamma projekt och 
utmaningar för att skapa Möjligheternas rum – 
för medborgarna.

Rigmor Arvidsson
Haninge kommun

Bilder från arkivet
Vallentuna bildarkiv är ett kulturhistoriskt arkiv 
med fler än 7000 bilder med anknytning till Val-
lentuna. En gång i månaden visas bilder kring ett 
tema, exempelvis skolor, lantbruk eller 1960-ta-
lets Vallentuna på Träffpunkten som är bas för 
Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivillig-
verksamhet. Dessa bildvisningar ger möjlighet för 
deltagarna att tillsammans minnas gamla tider 
och för Vallentuna bildarkivs räkning är det en 
fantastisk möjlighet att få ytterligare information 
om olika motiv och händelser i ortens historia.
   En ofta förekommande fråga på bibliotekets lo-

Dela med dig av din erfarenhet och kompetens 
genom Bibliotek Botkyrka. Nu i höst kan den 
som vill låna ut sig själv på Alby bibliotek. Områ-
desgruppen i Alby har tagit fram ett koncept där 
föreningsaktiva, kommunanställda och Alby-bor 
kan låna ut sig till varandra för en stunds ömsesi-
digt kompetens- och erfarenhetsutbyte. Genom 
att utbyta erfarenhet och kunskaper om varan-
dras vardag skapar vi förståelse för olika aktörers 
olika perspektiv på Alby som ort och Botkyrka 
som kommun. Det hjälper oss att bygga ett star-
kare samhälle tillsammans. Låna en erfarenhet är 
ett exempel på en verksamhet som uppstått ge-

nom Botkyrka kommuns områdesorganisation. 
Där samverkar chefer och medarbetare från både 
kommunala verksamheter och andra lokala ak-
törer utifrån en gemensam analys av det aktuel-
la områdets utmaningar. Genom områdesarbetet 
skapas värdefulla kontaktnät som leder till ökad 
kunskap om den kontext som det lokala bibli-
oteket befinner sig i, och ökad samverkan över 
verksamhetsgränserna mot gemensamma mål. Då 
kan vad som helst hända!

Anja Dahlstedt
Bibliotek Botkyrka 

Vill du bli utlånad? 

Foto: Lindman photography

kalhistoriska avdelning är olika byggnaders his-
toria. Nyblivna husägare är ofta nyfikna på hu-
sets historia. Tack vare de regelbundna mötena 
med besökarna på Träffpunkten har dessa frågor 
kunnat riktas till personer som kanske växte upp 
i huset i fråga på 30- eller 40-talet. Här sker en 
direkt kunskapsförmedling från person till per-
son och från generation till generation.   
   
Isak Kullman
Vallentuna Kulturhus och BibliotekFoto: Bromma aero bild 

centrala Vallentuna 1963.
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Hallonbergens bibliotek är öppet hela somma-
ren. Många barn och unga far aldrig iväg på se-
mester. De kommer till biblioteket där de läser, 
tecknar, pratar, eller bara är. Mitt i sommaren 
ställde vi en fråga till dem. En fråga som vi hade 
snappat upp på ”orten”: Vad är det för mode i 
Hallonbergen? 
   Inte i betydelsen kläder. Utan ”mode” utta-

I Tyresö har vi ett långt och fruktbart samarbete 
med Kulturenheten och det vi speciellt vill be-
rätta om är samarbetet mellan biblioteket och 
konsthallen som är lokaliserade tillsammans. I 
anslutning till Huvudbiblioteket i Tyresö cen-
trum och med gemensam ingång finns vår fina 
konsthall. Den ansvarar Kulturenheten för och 
kultursekreterare Charlotte Gyllner verkställer 
omkring 8 utställningar med samtida konst om 
året i denna lokal. Ett mycket uppskattat inslag 
är den årliga Julsalongen då Tyresöborna får visa 
sina alster. I anslutning till varje utställning bjuds 
bibliotekets personal in till ”konstkaffe” då den 
utställande konstnären visar sina konstverk och 
berättar om sig själv och sitt konstnärskap. För-
utom att vi har en trevlig fikastund med givande 
samtal och reflektioner så ger det även persona-
len tillfälle att informera sig för att sedan kunna 

Mode i Hallonbergen?

Foto: Karl-Johan Rahm
  

lat på engelska. Det vill säga om man är on, off, 
sleep, stand by, play, full fart etc. Med andra ord, 
hur man känner sig, vad man vill, och varför. 
Alla möjliga – och omöjliga – slags idéer är väl-
komna. Varje onsdagseftermiddag ses vi. Tillsam-
mans har vi funderat på vad som är viktigast, och 
hur vi går vidare. Utgångspunkten är att nästan 
ingenting är omöjligt. Bara man vill tillräckligt 

mycket, och att man gör något, prioriterar, sam-
arbetar, och inte minst har tålamod. Allt kan inte 
gå undan. Eller hända samtidigt. Även om man 
kanske vill det. 
   Svar får man. Bara man frågar. Och svar ska 
man ta på allvar. Vi tar dem vidare inom kom-
munen. Så att barns och ungas perspektiv kan 
väga ännu tyngre i formandet av verksamheter-
na och ”orten”.
   Initiativet till samarbetet togs av Stockholms 
stadsmissions Frida Yohannes, projektledare för 
”Lokal social mobilisering – ett mänskligare sam-
hälle”. Den andre samarbetspartnern är förening-
en Hallonbergens ickevåld, därifrån är OneSada 
alias Sada Fessehazion drivande. 
Resultaten av mötena publiceras på 
Hallonbergens ickevålds blogg.

Karl-Johan Rahm
Bibliotek Sundbyberg 

På bilden åker hallokoptern rulltrappa i Hallonbergens 
centrum. En hallokopter byggd av unga på Aggregat, Kul-
turcentrum i Hallonbergen.

Bibliotek + konsthall

Foto: Vera Almström

bemöta bibliotekets besökare när de har frågor 
kring utställningen. Charlotte hjälper oss dess-
utom med konstnärlig utsmyckning både i bib-
liotekslokalerna och i våra arbetsrum. 
   Att bibliotek och konsthall är samlokaliserade 
finner vi båda är mycket fruktbart. Om en ut-
ställning berör ett särskilt tema kan vi skylta med 
media på det temat och samverka kring informa-
tionen. Många av våra kunder passar på att låna 
böcker, vistas i våra fina lokaler och titta på inspi-
rerande konstutställningar samtidigt. Vi har ge-
nom åren samverkat i många olika projekt och 
hjälps åt med de gemensamma lokalerna och IT-
stödet och sociala media för båda verksamheterna.

Lars Andersson
Tyresö bibliotek



och hämta. Recepten sparas här så att man kan 
komma och förnya det hur många gånger som 
helst, vilket många faktiskt gör. 

Catharina Fogelström
Södertälje stadsbibliotek
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När uppmaningen kom att skriva om ett samar-
bete som biblioteket har så tänkte jag direkt på 
Salems väntjänst. Vi och väntjänsten tycker det 
är ett lyckat samarbete, där man tar tillvara bib-
liotekariernas yrkeskunskap och vänföreningen 
bidrar med frivillig medmänsklighet. Jag stämde 
träff med ordförande för väntjänsten Ilse Fors-
berg och intervjuade henne om väntjänsten och 
varför hon själv har valt att engagera sig. Salems 
väntjänst bildades i slutet av 1990-talet och är 
en ideell organisation som inte är knuten till nå-
gon av pensionärsorganisationerna i kommunen. 
   När det gäller boken kommer-verksamheten, så 
finns valet att väntjänsten kommer med böcker 
istället för vaktmästeriet. Våra låntagare väljer näs-
tan alltid besök av väntjänsten, som tar sig tid att 
stanna en stund, kanske fika och diskutera böck-
er. När jag pratade med Ilse så berättade hon att 
när hon besöker låntagaren, så väljer hon inte ut 
böckerna det gör biblioteket, men att hon ofta 
funderar innan besöket vad det finns att disku-
tera kring de utvalda böckerna och författarna. 
Ett besök tar oftast ett par timmar. Bokvän ena-
des vi om var en bra term för vad väntjänsten kan 
vara för bibliotekets boken kommer låntagare.
   Väntjänsten är även engagerade i bibliotekens 
språkcaféer och Läskraft där frivilliga läser för per-
soner med demenssjukdomar. Läs mer om det-
ta i den längre artikeln från Salem som finns på 
Regionbibliotekets webbsida. 

Iréne Kulneff
Salems bibliotek

Språkpiller är ett samarbete mellan Södertäl-
je sjukhus logopeder och Södertälje stadsbibli-
otek. Syftet är att stimulera barn som har försenad 
språkutveckling med hjälp av främst bilderböck-
er och pekböcker. Det är oftast barn i åldern 3-6 
år som har behovet.
   Logopederna vid Södertälje sjukhus ger barnet 
i fråga ett ”bokrecept” där det är ikryssat vad bar-
net behöver träna på. Bokreceptet lämnar föräld-
rarna sedan hos oss i disken och sedan plockar vi 
ihop passande böcker som de sedan kan komma 

I Upplands Väsby har biblioteket sedan många 
år tillbaka ett rikt samarbete med ABF. ABF har 
under lång tid erbjudit många föreläsningar och 
föredrag i bibliotekets lokaler och sedan en tid 
tillbaka har vi utvidgat samarbetet till att även 
omfatta några programpunkter som återkommer 
flera gånger under ett år. Ett av dessa samarbe-
ten är Afternoon tea som vi startade med i vå-
ras. Vid 3 tillfällen erbjöds besökaren en efter-
middag i klassisk stil där Alexander Chamberlain 
läste utvalda delar ur tre klassiska engelska förfat-
tares verk och berättade om dem som personer, 
deras uppväxt, levnadsvillkor och inspirations-
källor. De författare som presenterades i våras 
var P.G. Woodhouse, Charles Dickens och Le-
wis Carroll. Självklart har vi bjudit på te, kex och 

Program med ABF

Bibliotek + 
väntjänst

Foto: Iréne Kulneff

Språkpiller

Efter att jag tillträtt som bibliotekschef och nu-
varande chefen för konst, scen och kulturarv 
strax därefter också tillträtt var vi rörande över-
ens om att ett helhetsgrepp på området kultur 
och bibliotek skulle gagna kommuninvånarna i 
Norrtälje. Vi har sedan dess arbetat på att dels 
organisera våra avdelningar på tvärs, d.v.s. arbets-
grupper med personal från alla avdelningar sam-
verkar kring utställnings- och evenemangsplane-
ring, likväl som kring utformning av affischer 
samt annan grafisk formgivning. De samarbetar 
också kring utformningen av evenemangskatalo-
gen vilken utkommer två gånger per år. Vi är nu 

Allt på ett ställe

kakor och programmet har varit välbesökt och 
uppskattat! Framöver blir det 3 kvinnliga förfat-
tares tur. Först ut är Agatha Christie följt av Vir-
ginia Woolf och Jane Austen.
   I höst påbörjar vi ytterligare en återkomman-
de programpunkt. Under 4 måndagseftermidda-
gar erbjuds ett litteraturkryss där man kryssar sig 
fram i klassisk litteratur, poesi och visor. ABF:s  
ledare läser och framför. Löser man krysset är 
man med i utlottningen av en bok. 
   Vi är också glada över att kunna presentera 
två författarkvällar med Weyler förlag där för-
läggare Svante Weyler kommer samtala med Per 
Molander vid första tillfället och Björn af Kleen 
vid andra.

Helena Nordlund
Upplands Väsby bibliotek

organiserade som ett kulturkontor. Vi på bibli-
oteket driver samtidigt utvecklingen av Arena-
portalen (Axiell). Vi vill genom den lansera ett 
samlat grepp kring all kultur, likväl som stads-
arkivets verksamhet, i kommunen för invånar-
na till skillnad mot idag då kultur, bibliotek och 
stadsarkiv står att finna på olika ställen med en-
dast delvis överlappande information. Målsätt-
ningen med det nya kulturkontoret och den nya 
Arenaportalen - ”Norrtälje kultur” är tanken på 
- ”allt på ett ställe”, samarbete över avdelnings-
gränser, mer kompetens och mer arbetsglädje. 
Detta tror vi att vi uppnått.

Per Ahlin
Norrtälje kommun

LäsaA
B

C
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Biblioteket i Upplands-Bro har tillsammans med 
16 klasser i åk 4 och 5 deltagit i projektet Skriv 
vidare! initierat av Lena Lundgren och förlaget 
En bok för alla.  Idén var att barnen läser en bok 
och skriver sedan en egen berättelse utifrån det 
de läst. Vi valde ut ett antal titlar från En bok för 
allas utgivning och barnbibliotekarie Anita Ed-
man åkte sedan runt till klasserna och presente-
rade böckerna på ett inspirerande sätt. Med sig 
hade hon diverse rekvisita för att levandegöra och 
väcka nyfikenhet, bl.a. ett skelett när hon presen-
terade Amiralens arvinge, russin och en uppstop-
pad fasan i samband med Danny bäst i världen 
och Spring Fanny spring är ju så sorglig att alla 
barn fick en näsduk. Alla som ville fick skicka in 
sin text till en jury, som valde ut ett antal till en 
antologi som fick titeln Två brutna armar och en 
dröm som blev sann. Hela 17 texter av 72 är från 
Upplands-Bro i denna bok. Projektet avslutades 
med utställning och mingel i Kungsängens bib-
liotek tillsammans med Moa-Lina Croall, som 
besökt alla klasser för att ge skrivinspiration. Vi 
tycker att det har varit ett fantastiskt roligt och gi-
vande samarbete med skolans pedagoger och alla 
barn och vi är övertygade om att det har haft po-
sitiv effekt på både läslust och skrivglädje i Upp-
lands-Bro. Läs gärna handledningen Skriv vidare! 
:Metoder och reflektioner från ett läs- och skrivpro-
jekt av Lena Lundgren, utgiven av En bok för alla, 
om du vill veta mer.

Lisa Muhr
Elsmari Rutersten
Anita Edman
Upplands-Bro bibliotek

Läslust och skrivglädje

Foto: Lisa Muhr

Under sportlovet anordnade Lidingö stadsbiblio-
tek en speldag tillsammans med fritidsgården Ku-
lan, som har en multimedia-profil, och Sverok-
föreningen MiFF, som har ett fokus på brädspel 
och rollspel. Biblioteket har haft liknande da-
gar under flera år, med olika teman. I år var te-
mat Tillsammans. Besökarna, som var mellan 0 
och 75 år, fick prova på att spela olika slags tv-
spel, arkadspel och brädspel, ta del av en utställ-
ning och en tipspromenad om tv-spelens histo-
ria samt göra spelrelaterade pyssel och pins. Allt 
under handledning av spelintresserade bibliote-
karier, fritidsledare och föreningsaktiva. 

Victoria Jonsson 
Lidingö bibliotek

Spel för alla åldrar

Foto: Victoria Jonsson

P.S På regionbibliotekets webb finns en 
längre artikel om de aktiviteter som pågått 
i Fisksätra under det gångna året. 

I en lång intervju från Magasin 3 hemsida ta-
lar musikern och konstnären Stina Nordenstam, 
uppväxt i Fisksätra, om vikten av att ingå i ett 
sammanhang, att hänga samman. Vi har lånat be-
greppet när vi tillsammans med andra uppmärk-
sammar att området Fisksätra i Nacka kommun 
nu fyller 40 år.
   Områdets föreningar brukar uppmärksamma 
den 5 oktober varje år med musik och tal av po-
litiker och med deltagande från området. Den-
na gång föreslog vi att vi inte bara skulle fira en 
dag utan ett tolvstegsprogram där vi varje månad 
bjuder tillbaka unga med bakgrund i området. 
Med stöd från Nacka kommun och Stena fast-
igheter AB fick vi möjlighet att den andra lörda-
gen i varje månad bjuda in till samtal med våra 
hedersgäster som är konstnärer, filmare, fotogra-
fer, designers, entreprenörer, skådespelare, förfat-
tare, arkitekter, projektmakare och producenter. 
Gästerna får själva välja form för sin återkomst det 
kan vara en filmvisning, en utställning, ett sam-
tal eller annat men vi ställer samma frågor till alla 
”Vad har Fisksätra betytt, har området sporrat, 
hindrat eller på något sätt påverkat ditt val i livet? 
Har du haft förebilder och i så fall vem/vilka?”. 
Vi har fått intressanta svar. Några tänker vi redovi-

Fisksätra 40 år
sa på höstens kulturkonferens ”URB-Z Utgångs-
punkt Fisksätra” den 6-7 oktober 2014. Kon-
ferensen genomförs i regi av Fisksätra museum 
där Amelie Tham och Ida Jensen driver projekt 
med ”Ungt inflytande”, filosofiska samtal, poesi, 
animation, medieprojekt samt samlar och ställer 
ut det globala kulturarvet i form av intervjuer.
Museet och biblioteket samarbetar med Svensk 
Form, Svenska kyrkan, Odla med Solen med stöd 
av Postkodlotteriet. Konferensen diskuterar frå-
gor som rör uppväxtvillkor, samhällsplanering 
och kulturens roll för barn och unga. Fisksät-
ra bildar bakgrund i dialog med andra liknande 
områden. Ser det likadant ut på de flesta plat-
ser?  Vad betyder tillgång till konst och kultur, 
utsikt och insikt?
Under hela året hör jag Stina Nordenstams mu-
sik från ”Dynamite”. Järnet skakar i betongen. 
Men Stina kommer inte…  

Barbro Bolonassos
Fisksätra bibliotek/Nacka 
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På Österåkers bibliotek arbetar vi på barn- och 
ungdomsavdelningen med ett flerspråksprojekt 
som vi kallar Språktentakler. 

Foto: Tiffany Bovin

Språktentakler

I Danderyd är samverkan och samarbete en själv-
klarhet. Antalet bibliotek har diskuterats och re-
sultatet blev att kommunen ska ha 4 bibliotek. 3 
av dessa har idag ett utomordentligt samarbete 
med vänföreningar som årligen anordnar ett stort 
antal författarbesök. I Enebyberg ligger bibliote-
ket i ”Träffpunkten” samordnad med öppen för-
skola, seniorcentrum, ungdomscentrum, Svens-
ka kyrkan och Missionskyrkan.
   En tydlig strategi för Danderyd är samverkan 

Samarbete för helheten

Jag frågar Ekerö bibliotek om vad det tänker om 
det här numrets tema - tillsammans. Ekerö bibli-
otek har flera olika spännande samarbeten med 
olika aktörer men med sommaren i backspegeln 
vill vi gärna berätta om vår bokhoj svarar biblio-
tekschefen Sophie Wallebo. Under sommaren har 
bokhojen synts flitigt på Mälaröarna. På strän-
der, i tätorterna och till förskolor har man styrt 
cykeln för att låna ut medier, ha sagostunder och 
prata om bibliotekens verksamheter. Det har va-
rit succé, många har kommit fram för att prata, 
titta och låna medier och många barn har delta-
git i sagostunderna säger Sophie. För bibliotekets 
del tar vi med oss alla samtal med olika männis-

Bokhojen

   Projektet finansieras av bidrag från Kulturrå-
det och kommer pågå fram till och med vårter-
minen. För att maximera vår inverkan och våra 
möjligheter att nå ut har vi startat ett samarbete 
med enheter inom förvaltningen. Inom Kultur- 
och utbildningsförvaltningen, där folkbiblioteken 
ingår, har vi ett kompetens- och kulturcentrum 
som inrymmer en Metodverkstad och Språkverk-
stad. Språkverkstan och Metodverkstan riktar sig 
främst till förskoleverksamhet och därför inrik-
tar vi oss på den målgruppen i vårt projekt, samt 
naturligtvis de vuxna i deras närhet. Under vå-
ren 2014 har vi genomfört en föreläsning för för-
skolepersonal på temat interkulturell pedagogik 
och under hösten 2014 kommer ytterligare en 
att arrangeras. 

   Under höstterminen 2014 och vårterminen 
2015 har biblioteket, Språkverkstan och Metod-
verkstan gemensamma språkliga temaveckor. Ett 
språk kommer stå i fokus per tillfälle under hös-
ten och våren. På biblioteket ordnas sagostunder 
på veckans temaspråk samt svenska. På Metod-
verkstan kommer den skapande verksamheten gå i 
språkets tecken. Arbetet i Metodverkstan kommer 
utmynna i Språkbåten, ett mångspråkigt konst-
verk som kommer ställas ut på Galleri Vågen på 
biblioteket i vår. Den utåtriktade delen av pro-
jektet kommer att avslutas med utställningen, 
men vi hoppas att vårt samarbete blir bestående. 

Moa Ryrlind 
Österåkers bibliotek

med skola och förskola. Folkbiblioteket sköter 
mer än hälften av biblioteken på de kommunala 
skolorna.  En tjänst som samordnare av barn- och 
ungdomsverksamheten skapades 2013. Tjänsten 
möjliggör en arena för samarbeten för alla som 
arbetar med bibliotek inom skola och förskola, 
kommunala eller icke kommunala, det har ingen 
betydelse, vi samarbetar för helheten i Danderyd.
Kultur- och bibliotek är organiserat i Utbild-
nings- och kulturkontoret tillsammans med spe-
cialister inom  skola, förskola, fritid, ungdoms-
frågor, frågor för funktionshindrade  m.m. vilket 

innebär många öppna dörrar och dagliga gräns-
överskridande samtal.
   Viktigt för oss är samarbete med kommuner i 
närheten och i länet vad gäller t.ex. upphandling-
ar, specialisttjänster m.m. och vi ser fram emot 
ett ytterligare fördjupat samarbete i regionen.
I Danderyd arbetar vi för samarbeten och ut-
vecklar tillsammans, alltid med fokus och dia-
log med medborgarna.

Kerstin Hassner
Danderyds bibliotek 

kor som vi har haft. I stort sett har all biblioteks-
personal varit involverade i bokhojen och det har 
varit värdefullt berättar Sophie. Rent praktiskt var 
det alltid två personer som gav sig ut med bok-
hojen. Cykellådan packades med utvalda medi-
er för de olika platser som man besökte. Lånen 
registrerades när man kom tillbaka till bibliote-
ket och det gick även bra att bli ny låntagare. Vi 
känner oss nöjda med de effekter som bokho-
jen gett hittills - att få fler ekeröbor att upptäcka 
biblioteken och tillsammans med dem fortsätta 
utveckla biblioteken på Ekerö avslutar Sophie. 

Cecilia Bengtsson 
Regionbibliotek Stockholm

Foto:  Närgiz Jafarzade
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Under 2014 har Järfälla bibliotek som mål att 
utveckla det uppsökande arbetet. Vi vill finnas 
på plats på marknader och vid andra aktivite-
ter i kommunen för att visa upp vad biblioteket 
har att erbjuda.  I juni arrangerade Järfälla kom-
mun i samarbete med olika föreningar för andra 
gången en kulturdag på Söderhöjden i Jakobs-
berg. 544-dagen, som fått sitt namn av bussen 
som kör runt området, ägde rum på Tallbohov- Hur motiverar man lässvaga pojkar till läsning 

och biblioteksbesök? Ett sätt kan vara att erbju-
da litteratur och läsfrämjande insatser i en annan 
miljö än den traditionella biblioteks- och skol-
miljön. I Huddinge har vi i detta syfte inlett fle-
ra samarbeten med lokala idrottsföreningar. För-
eningarna har visat ett stort intresse av att delta. 
I många föreningar finns, har vi märkt, ett starkt 
engagemang för att hjälpa barnen även i livet ut-
anför idrottslokalen. Idrottsledare och föräldrar 
fungerar dessutom många gånger som förebil-
der för barnen vilket gör dem till utmärkta läs-
inspiratörer. Tillsammans hoppas vi kunna lyf-
ta fram det lustfyllda med läsning. Vi vill också 
skapa en verktygslåda med metodtips om hur 
man i framtiden kan arbeta läsmotiverande i en 
idrottsmiljö. På det här sättet når vi visserligen 
inte alla lässvaga barn i Huddinge kommun. Dä-
remot etablerar vi samarbeten och utvecklar me-
toder som förhoppningsvis kommer att komma 
fler barn till gagn i framtiden. 

Mattias Johansson
Huddinge bibliotek

Biblioteken i Sollentuna har sedan fyra år ett väl 
utvecklat samarbete med den kommunala Kul-
turskolan i Arena Edsbergs lokaler. Hyran delas 

Bokbord på festival

Foto: Camilla Eliasson

Läsglädje i 
idrottsmiljö

Skrivarverkstad

Foto: Joakim Serrander

skolans skolgård. Tillsammans skapade Järfälla 
Kultur, Tallbohovskolan, hyresgästföreningen, 
sportföreningar och biblioteket en dag full med 
aktiviteter för barnfamiljer och ungdomar. Un-
der dagen arrangerades bland annat barnteater, 
danshappening, jonglering och fotbollsturnering. 
544-dagen är en del av satsningen Ljuset i höj-
den, som syftar till att skapa en mångkulturell 
kulturverksamhet med internationell prägel för 
barn och unga på Söderhöjden, där det bor många 
utrikesfödda och talas en mängd språk. För bib-
lioteket var det viktigt att visa upp oss själva och 
även delar av vårt utbud. Vi hade med oss böck-
er på flera språk, kapitelböcker, lättlästa böcker, 
bilderböcker och kunde låna ut böcker på plats. 
Vi ville även locka barn och ungdomar att delta 
i sommaraktiviteten ”Läs i sommar”, som syftar 
till att hålla igång läsningen under sommarlovet. 
En uppfinningsrik fiskdammsväska med bokvin-
ster fick många barnfamiljer att komma till oss.

Katarina Forsberg
Järfälla bibliotek

Foto: Ingrid Roman

och synergieffekter skapas när två etablerade kul-
turverksamheter möts under samma tak.
Nu bär samarbetet nya frukter och under hösten 
planeras en skrivarverkstad i Kulturskolans regi 
på Sollentuna bibliotek. Varje måndag kommer 
det anordnas skrivarverkstad för åldersgrupperna 
10-13 år respektive 14-21 år. Kulturskolan har 
fått förfrågningar under en längre tid för skrivar-
undervisning och att den landade i Sollentuna 
biblioteks lokaler är helt naturligt.

-Eftersom Kulturskolan aldrig har jobbat med 
text förut så är det en självklarhet att vi delar 
med oss av vår profession och upplåter loka-
lerna, säger bibliotekschef Susanna Ohlström. 

Biblioteket är delaktigt i processen att starta pro-
jektet och hjälper till med konceptutvecklingen. 
Vi ser fram emot att stimulera ungas skrivarlust 
och att bidra till utvecklingen av en stark förfat-
tarkommun.

Catharina Ek
Biblioteken i Sollentuna



11

Ada, 91 år, kan inte tänka sig ett liv utan böcker. 
Sedan hon som fyraåring lärde sig läsa har hon 
alltid haft en bok på gång. Genom åren har det 

Boken kommer till Ada

Foto: Maja Filipsson

I arbetet med att förstärka kulturen i ytterstaden 
valde Kulturförvaltningen 2012 ut fem s.k. Växt-
platser i staden, varav Husby är en. Växtplatsen 
har en projektledare på halvtid och driver bl a nät-
verket Husby Kulturkvarter i Husby. Nätverket är 
öppet för alla som arbetar med kultur i Husby. 
Tanken är att kulturen ska nå fler, bli mer syn-
lig och tillgänglig samt utvecklas i dialog med 
medborgarna. Nätverket träffas två gånger i må-
naden. Sammankomsterna blir kreativa idémö-
ten där vi spånar fram olika samarbetsprojekt. Vi 
utvärderar också våra aktiviteter och delar med 
oss av sådant som fungerar bra och mindre bra. 
   I foajén utanför biblioteket finns en stor ge-

Husby Kulturkvarter

Foto: Cecilia Åkerdahl

I Nykvarns bibliotek har vi ständigt ett samarbete 
med andra i och med att kommunens kundcen-
ter är samlokaliserat med biblioteket och vi har 
en gemensam informationsdisk där kommun-
invånare kommer med ärenden av alla slag. Vi 
hjälps åt att serva våra medborgare oavsett om 
besökaren har ett ärende till biblioteket eller till 
kommunkontoret. Samhällvägledarna är dock i 

Samlokalisering

blivit många biblioteksbesök på filialen i Häger-
näs, men Ada har nu värk och svårigheter att 
gå. När hon fick höra talas om Boken kommer 
genom Täby bibliotek blev hon jätteglad. ”Inte 
hade jag kunnat drömma om att det gick att få 
hem böckerna på det här viset och att få låna nya 
böcker” säger Ada.
   Täby bibliotek startade i januari detta år Bo-
ken kommer tillsammans med volontärer, s.k. 
bokombud. Bibliotekets personal plockar ihop 
en bokpåse enligt låntagarens önskemål och ett 
bokombud levererar bokpåsen till låntagaren. 
Kristina, som närmar sig pensionering, tycker att 
det är viktigt med kultur och hon vill göra något 
som kan glädja andra människor. När hon hörde 

om Boken kommer nappade hon direkt. Hon är 
sjuksköterska och van att göra hembesök i arbe-
tet. Numera besöker Kristina Ada vid 2-3 tillfäl-
len per månad och byter bokpåsar.
   När Kristina och jag besöker Ada har hon 
trots sin värk dukat upp till kakkalas. Vi sam-
talar om böcker och om livet. ”Vad skulle man 
göra utan böcker?” frågar Ada retoriskt. Hon lä-
ser hela dagarna och är väldigt tacksam för sam-
arbetet bibliotek och volontärer. Jag känner mig 
också tacksam. Möten med människor kan vara 
så berikande och samarbeten så givande.

Maja Filipsson
Täby bibliotek

mensam anslagstavla där alla medlemmar kan sät-
ta upp information om sin verksamhet och sina 
aktiviteter. Några gånger per år arrangeras också 
större programaktiviteter hos de olika kulturak-
törerna. Då hjälps vi åt med allt från marknads-
föring till genomförande. Vi har haft flera lyck-
ade och välbesökta evenemang det gångna året. 
I våras deltog Husby Kulturkvarters medlemmar 
i en workshop under ledning av Lotta Gahrton 
som fortsätter arbeta med gruppen i höst. I work-
shopen diskuterar vi igenom samarbetet, hur vi 
vill att nätverket ska fungera i framtiden och i 
vilken form det ska drivas.  Vi ser fram emot en 
spännande höst i Husby! 

Cecilia Åkerdahl
Stockholms stadsbibliotek

första hand inriktade på kommunala frågor, med-
an bibliotekarierna är experterna på biblioteks-
sidan. Sedan kundcenter flyttade in i bibliote-
ket har öppettiderna utökats från 36 timmar per 
vecka till 52 timmar.
   I bibliotekets lokaler finns även Resandecen-
trum, som slår upp porten redan kl 6 på mor-
gonen. Där finns tillgång till kaffeautomat, da-
tor, bibliotekets dagstidningar och tidskrifter och 
kundcenters allmänna information - broschyrer 
och foldrar. Nykvarns bibliotek/kundcenter har 
även externa samarbetspartners. 1 gång per vecka 

finns närpolisen stationerad vid vår informations-
disk, för att träffa ortsbor och svara på frågor eller 
ta emot tips. De har då även tillgång till ett litet 
samtalsrum om någon vill förmedla något i en-
skildhet. En gång i månaden har en jurist mot-
tagning på biblioteket. Handläggare från Arbets-
förmedlingen finns en eftermiddag per månad på 
plats för att ta emot arbetssökande från Nykvarn. 

Nilla Nyberg
Nykvarns bibliotek
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För fyra år sedan sade Edsbergsskolan upp avtalet 
med Edsbergs bibliotek, som i den stunden upp-
hörde att vara ett skolbibliotek. Kvar stod vi på 
Biblioteken i Sollentuna med en filial som hade 
alldeles för stora lokaler och för hög hyra. Den 
förre bibliotekschefen Anders Olsson sneglade åt 
Danmark och de arenabibliotek som där gav möj-
lighet till nya samverkansmöjligheter och snart 
stod det klart att samarbete skulle ske med Kul-
turskolan, en kommunal skola under samma för-
valtning som biblioteket.
Kulturskolan var i behov av nya lokaler för sin 
undervisning och biblioteket byggdes om för cir-
ka två miljoner. Det tillkom en danssal och ett 
musikrum, båda specialanpassade till Kultursko-
lans verksamhet. Meröppet infördes som ett sätt 
för Kulturskolan att enkelt kunna ge lektioner på 
kvällstid när biblioteket i vanliga fall håller stängt. 
Med hjälp av meröppet kunde nu både Kultur-
skolan och lokalinvånarna få tillgång till biblio-
teket med sitt bibliotekskort från tidig morgon 
till sen kväll trots att de bemannade öppettim-
marna per vecka är blygsamma 20.
Införandet av meröppet möjliggjorde också att lo-

Foto: Maria Hinas

Arenor med 
meröppet

Den 14 april i år invigdes Sigtuna kommuns med-
borgarkontor på fyra hjul, en buss (stor som en 
vanlig husbil) med ett par bokhyllor, en dator, 
skrivare och två små soffor. En ramp att fälla ut på 
sidan gör bussen handikappanpassad. Vad skulle 
då kommunen använda bussen till? Idéerna har 
varit många och förutom att åka till våra boken 
kommer-låntagare har den kanske mest synts som 
rullande röstningslokal, under EU-valet och åter-
igen nu i skrivandes stund.
   Under sommarmånaderna lade vi på biblio-
teket beslag på bussen - den här sommaren blev 
det för första gången i Sigtuna kommun biblio-
playa. Bussen har rullat två eftermiddagar i veckan 

Biblioplaya

Foto: Conny Odengrund

I våras fick kultur- och fritidsförvaltningen i upp-
drag att samverka med barn- och utbildningsför-
valtningen för att starta ett nytt skol- och folk-
bibliotek i den nybyggda Ulriksdalsskolan som 
skulle invigas i augusti i år. Det handlade om att 
snabbt få igång ett gemensamt bibliotekssystem, 
inköp av medier och att anpassa inredningen till 
att fungera för 6-åringar, vilket inte var tänkt från 
början. Bilderbokstråg köptes in och sedan satte 
mediearbetet igång med full fart!
   Bokbeståndet i det befintliga skolbiblioteket 
i den skola som nu skulle flyttas till Ulriksdal 
(Bagartorp) fick en professionell genomgång av 
Maria Söderström-Sörensen och Karin Tegréus, 
båda utvecklingsledare vid Solna stadsbibliotek.
Genom KUR-medel kan barnen erbjudas attrakti-
va, relevanta och fräscha böcker. Eftersom biblio-
teket även ska fungera som lokal träffpunkt och 
familjebibliotek så finns här ett antal tidskrifter, 

Nytt bibliotek i Ulriksdal

på en av våra kommunala badstränder, kommu-
nens utomhusbad samt på Wenngarn (ett av alla 
de slott som finns runt Mälaren som nu är under 
en stor omdaning sedan slottsanläggningen fått 
nya ägare). I början av sommaren besökte vi även 
Rävsta sommarfritids då kunde det vara nästan 
100 barn som besökte bussen under någon tim-
me mitt i värsta hettan på eftermiddagen. Veck-
an innan skolstart deltog vi även i The WEEK. 
Det är ett evenemang kommunen har för att ge 
barn och ungdomar något att göra denna vecka. 
Vi slutade sommaren i stor stil på Sigtuna litte-
raturfestival där bussen var en del av barn- och 
ungdomstorget. 
   Många nyfikna har besökt oss, några har lånat 
med en bok direkt, andra har vi beställt åt för av-
hämtning på något av biblioteken. Sommaren på 
bussen har varit lång, skön, varm och delvis barfo-
ta. Vi har besökt nya ställen, fått nya besökare och 
medverkat i P4 Radio Uppland. Nu ser vi fram 
mot nästa sommar och fler besök på stranden.

Conny Odengrund
Sigtuna bibliotek

en dagstidning, äppelhylla, vuxenpocket, regn-
bågshylla och en föräldrahylla. En hylla med ki-
nesiska bilderböcker som speglar skolans särskilda 
språkprofil kommer också att finnas. Här kom-
mer finnas stora möjligheter till samverkan med 
kulturskolan och fritidsklubben som finns i an-
dra lokaler på skolan. Emilie Nordh, nyanställd 
skol- och folkbibliotekarie vid Ulriksdalsskolan, 
kommer att starta läsklubb i samverkan med fri-
tidsklubben till exempel.
   Ulriksdalsskolan är Solnas första grundskole-
bibliotek som bemannas av utbildad skolbibliote-
karie, något som möjliggjorts genom samverkan 
mellan de båda förvaltningarna. Invigningen av 
det nya folkbiblioteket äger rum lördag 27 sep-
tember. Varmt välkomna!

Kristina Herrlander
Solna stadsbibliotek
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kala aktörer kan låna biblioteksrummet till öpp-
na möten på kvällstid. Hyllorna rullas undan och 
ger plats för konserter, politiska möten och för-
eningsverksamhet. Edsbergs bibliotek införliva-
des i Arena Edsberg – ett litet kulturcentrum och 
en offentlig mötesplats starkt förankrat i lokal-
samhället. Kulturskolan och biblioteket delar på 
hyran, lokalutnyttjandet maximeras och mervär-
de skapas åt respektive verksamhet. 
I skrivande stund planerar vi för att öppna ännu 
ett meröppet arenabibliotek. Den första septem-
ber slår dörrarna upp till Arena Rotebro i Rote-
bro centrum. Biblioteket drivs i samverkan med 
dansföreningar som har använt lokalen i minst 
femton år. Halva lokalen utgörs av ett enormt 
dansgolv och den andra halvan av ett bibliotek. 
I biblioteksdelen skapas flexibla utrymmen för 
dansarna att kunna sitta ned i och ta en paus 
mellan varven.
Den generösa tillgängligheten via meröppet ger 
möjlighet för Rotebronära skolor, förskolor och 
kulturverksamheter att utnyttja biblioteksrum-
met på morgnarna. På kvällarna huserar dansar-
na i lokalen. Istället för ett nedsläckt hus när 
personalen gått hem för dagen blir Arena Rote-
bro en levande plats för både dansande och icke-
dansande Sollentunabor att gemensamt utveckla. 

Catharina Ek
Biblioteken i Sollentuna

Under 2012 och 2013 hade jag och min kollega 
Mauricio Rogat en pågående diskussion om vad 
vi kunde göra för att bättre anpassa verksamheten 
till vuxna med otillräckliga läsfärdigheter. Jag fun-
derade en hel del kring formuleringen i IFLA:s/
UNESCO folkbiblioteksmanifest att vi ska ”stöd-
ja och delta i läskunnighetsfrämjande aktiviteter 
och program för alla åldersgrupper”, och min be-
stående känsla var att det fanns ett stort utveck-
lingsbehov på området vuxnas läskunnighet, inte 
bara i Botkyrka utan även på annat håll. Kopp-
lingen mellan läskunnighet och demokrati var, 
enligt mitt sätt att se det, inte alltid tillräckligt 
synlig i folkbibliotekens vuxenverksamhet, sär-
skilt inte när det gäller gruppen kortutbildade 
med svenska som andraspråk. 
   I samband med planeringen av Botkyrka inter-
nationella bokmässa 2013 skrev vi en ansökan om 
att hålla en EU-finansierad Grundtvig-workshop 
i Botkyrka. Ansökan beviljades. och planeringen 
började hösten 2013. Projektgruppen bestod av 
Victoria Lagerkvist, Mauricio Rogat, Cornelia Bo-
heman-Callmer, Fredrica Axelsson, samt jag själv. 
Syftet var att tillsammans med andra utforska hur 
folkbiblioteken kan utveckla sitt arbete. Vi ville 
även få kunskap om bibliotekarier ute i Europa 
arbetar med vuxnas läskunnighet, vilket resulte-
rade i att biblioteksmedarbetare från 15 europe-
iska länder anmälde sig till workshopen. Under 
arbetets gång bestämde vi att vi skulle kombinera 
workshop-delen med en öppen föreläsningsdel - 
som vi kallade Literacy for all - Botkyrka 2014 -, 
dit biblioteksmedarbetare, pedagoger, och även 
intresserad allmänhet var inbjuden. Hela arrange-

Vuxnas läskunnighet

manget avlöpte 9-13 juni 2014 på Hallunda bib-
liotek/Folkets Hus Hallunda. 
   Veckan bjöd på ett stort antal program. Bland 
annat talade Rosario Ali Taikon om romernas si-
tuation i Europa, och lyfte fram något som för oss 
i projektgruppen hade varit centralt genom hela 
arbetsprocessen, nämligen mänskliga rättigheter. 
Forskaren Qarin Franker höll en initierad och 
tankeväckande föreläsning om kortutbildade in-
vandrare och litteracitet, och Kristian Nagel De-
lica från Roskilde universitet talade om hur några 
bibliotek i Danmark tillsammans med kommu-
nala aktörer inom hälsa, utbildning och arbets-
marknad skapat verksamheter och sammanhang 
som bättre svarade mot befolkningens behov. Per-
sonligen tyckte jag att det var extra roligt att Lisa 
Krolak, bibliotekarie vid UNESCO Institute for 
Lifelong Learning i Hamburg, medverkade. Hon 
deltog i de tre första dagarnas workshop, och höll 
även en väldigt intressant föreläsning om folk-
bibliotekens roll när det gäller vuxnas litteracitet. 
Bland annat berättade hon om databasen LitBase 
(The UNESCO Institute for Lifelong Learning’s 
Effective Literacy & Numeracy Practices Data-
base), där ”best practice”-exempel från bibliotek 
i hela världen finns samlade. Denna databas är 
väl värd att kolla upp för alla som söker inspira-
tion kring vad vi som folkbibliotek praktiskt kan 
göra för att främja läsfärdigheter hos den vuxna 
befolkningen här i Stockholms län.

Peter Björkman
Bibliotek Botkyrka

Foto: Pethra Ö
ster

Mötesplats Borås
Den årliga konferensen Mötesplats Borås 23-
24/10 har i år temat ”Forskande praktiker och 
forskare i praktiken.” Malin Ögland f.d utveck-
lingsledare på Regionbibliotek Stockholm kom-
mer att beröra aspekter kring forskande praktiker 
ur folkbiblioteksperspektiv och därtill presentera 
sin senaste skrift om observationer på bibliotek.
Pia Borrman  berättar om Projekt Sagostunden 
och Cecilia Bengtsson presenterar sin studie om 
nationella minoriteter och bibliotek.

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm
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13 augusti invigdes Lava Bibliotek & Verkstad i 
Kulturhuset, en utvidgning av den pedagogiska 
verkstad som Lava tidigare varit - nu också med 
bibliotek. Här får de ungdomar som växt ur Tio-
Tretton en naturlig fortsättning på Kulturhus-
hänget och kan läsa, mötas, skapa och lyssna på 
musik, screentrycka, sy, jobba i ljudverkstan, del-
ta i workshops och bokcirklar och mycket annat.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Lava Bibliotek & Verkstad

Foto: Pia Borrman

Vid halvårsskiftet juni/juli avslutades projektet 
Hitta en bra bok, som Regionbibliotek Stock-
holm drivit tillsammans med flera bibliotek i lä-
net, Stockholms stadsbibliotek och Malmö stads-
bibliotek. Projektet hade då pågått ett drygt år, 
med dubbla mål: dels att förse barn med bra läs-
tips, dels att hitta samarbetsformer för det digita-
la biblioteket över kommungränserna.
   Det material som tagits fram finns nu till-
gängligt för alla deltagande bibliotek. Stockholms 
stadsbibliotek har redan börjat använda materi-

alet: dels på webben, dels på de nya bokblädd-
rarna i Kista, en touch-skärm där böcker pre-
senteras med omslagsbild och beskrivningstext. 
   Hur ska man då gå vidare med projektet? Ja, det 
är upp till varje bibliotek att bestämma. Klart är 
att Stockholms stadsbibliotek och Malmö stads-
bibliotek kommer att jobba vidare, och då lyfts 
projektet in i ett nytt och större sammanhang: 
Plattform för det digitala folkbiblioteket. Även 
här är Regionbiblioteket med, och har kartlagt 
hur den digitala verkligheten ser ut, samt försökt 
fånga upp behov, önskemål och planer. 
   – Vi har fått väldigt mycket positiv respons för 
Hitta-projektet, inte minst från barnbiblioteka-
rier i länet, säger Maria Ekendahl, projektledare. 
Vi vet att alla bibliotek har barn som en priorite-
rad målgrupp, men vi vet också att inget enskilt 
bibliotek mäktar med att själva få loss de resurser 
som krävs för att ta fram barnanpassat innehåll. 

– Ett bra boktips för barn är ju inte beroende 
av var barnet bor någonstans. Biblioteken måste 
kunna hitta digitala samarbetsformer för att ge 
medborgarna det de förväntar sig. Användarna 
förväntar sig absolut att de ska kunna hitta sa-
ker på nätet – tips på en massa bra böcker som 
man antingen kan gå till bibblan och låna, eller 
ladda ner som e-bok.
   Framtiden för det digitala folkbiblioteket kom-
mer att klarna under året. Dels har Stockholms 
stadsbibliotek fått bidrag från Vinnova för fort-
satt utveckling, dels genom det fördjupade sam-
arbetet mellan Stockholm och Malmö – och för-
hoppningsvis snart många andra bibliotek.

Noomi Hebert
Stockholms stadsbibliotek

Temabokprat

Var tredje vecka får sex äldreboende i Vallentuna 
besök av Hanna Hellsten från Vallentuna bibli-
otek för temabokprat. Hon besöker såväl avdel-
ningar för somatiska sjukdomar som demens-
sjukdomar. ”Det är roligt och givande att möta 
de äldre kring olika teman. Vi samtalar gärna 
om årstidsbundna teman och jag vet aldrig rik-
tigt hur träffarna ska bli i förväg. Det gäller att 
vara väl förberedd och flexibel. Just nu har vi pra-
tat om Tove Jansson och jag berättade om Råd-
djurets knappsamling ur Pappan och havet. Vi 

kom att tala länge om knappar, det blev en här-
lig stund! I ett längre perspektiv skulle jag vilja 
utveckla verksamheten så att den når alla äldre 
som inte själva tar sig till biblioteket. Att samar-
beta med personalen är viktigt för kvaliteten och 
att även de får upp ögonen för bibliotekens möj-
ligheter” avslutar Hanna.
 
Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

I oktober startar Möten med läsning - Region-
bibliotek Stockholms läsfrämjandeprojekt spe-
ciellt för personer med funktionsnedsättning. I 
projektet deltar tre kommuner i Stockholms län. 
För mer information se Regionbibliotek Stock-
holms webb.

Cecilia Bengtsson 
Regionbibliotek Stockholm

Möten med läsning

Foto: Cecilia Bengtsson
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Det 2400 kvadratmeter nya biblioteket i Kista in-
vigdes den 23 augusti. Det ligger nu inne i Kis-
ta Galleria och är en medveten strategi för att få 
in andra värden i ett köpcentrum. Det kom när-
mare 1000 personer på invigningen men det är 
svårt att få en bild av lokalerna när det är mycket 
folk så jag återvände en dryg vecka senare. För-
tidsröstningen pågår för fullt i den delen av lo-
kalen som ligger vid rulltrappan som leder upp 
till biblioteket. Där möts man också av fyra skär-
mar som informerar om program, presenterar de 
som jobbar på biblioteket m.m. Kista nya bib-
liotek är Stockholms första där det digitala bib-
lioteket tydligt har tagit plats i det fysiska. På det 
här sättet förbättras biblioteksservicen ytterligare. 
Kista bibliotek har alltid haft ett starkt lärande-
fokus och så även nu. I lärozonen finns 21 bok-
ningsbara studierum och en föreläsningssal. När 
jag var där förekom en febril aktivitet och samt-
liga studierum var upptagna. Biblioteket i övrigt 
är luftigt och ljust med många olika typer av sitt-
platser. Jag hoppas vi får samma utveckling i an-
dra köpcentrum.

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm

Invigning av Kista bibliotek

Foto: Krister Hansson

Bokcirklar.se har tillsammans med Novellix och 
med stöd från Svensk-danska kulturfonden gett 
ut en novell av danska författaren Ida Jessen. 
Novellen En utflykt ingår i Ida Jessens novell-
samling Postkort til Annie som nominerats till 
Nordiska rådets litteraturpris 2014. Den svens-
ka översättningen har gjorts av Ninni Holmqvist 
som är en av våra främsta novellister.
   Ninni gästbloggar på bokcirklar.se i okto-
ber. Självklart kommer vi att cirkla om novel-
len på bokcirklar under hösten. Välkommen 
med i cirkeln!

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

Dansk novellkonst på 
bokcirklar.se i höst

Omslag: Sara R. Acedo.

Nytt och meröppet bibliotek i Rotebro, Tvätt-
stugebiblioteket i Masmo, meröppna bibliotek
i Stocksund och Hallstavik, nytt skol- och
folkbibliotek i Ulriksdal, Solna och nytt Kul-
turhus/bibliotek i Upplandsbro är några av de
bibliotek som invigts eller nyöppnat i början
av hösten 2014. Vi på Regionbibliotek Stock-
holm säger grattis och önskar lycka till med verk-
samheterna.
 
Redaktionen
Regionbibliotek Stockholm

Nya och omgjorda 
bibliotek i länet

Skriv vidare!
 
I artikeln från Upplands-Bro beskrivs läs- och 
skrivprojektet Skriv vidare! initierat av Lena 
Lundgren, före detta utvecklingsledare på Regi-
onbiblioteket. Projektet har resulterat i två böck-
er: en med barnens berättelser och en med metod 
och reflektion. Båda utgivna av En bok för alla.
 
Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm Foto: Annika Lissenko

Foto: Cecilia Bengtsson



Vad är länskulturfunktionerna?

Stockholms läns landsting är huvudman för sex länskultur-
funktioner - Regionbiblioteket, Film Stockholm, Länsmusiken, 
Dans i Stockholm stad och län, Länsmuseet och Länshem-
slöjdskonsulenterna. Tillsammans är länskulturfunktionerna en 
viktig resurs för att uppnå Kulturnämndens mål om ett fritt och 
tillgängligt kulturliv av hög kvalitet och ska fylla en samordnande 
funktion i flera avseenden inte minst när det gäller arbetet med att 
nå barn och unga. Sedan skiljer sig de olika konstformernas speciella 
förutsättningar åt - och det är självklart något vi behöver ta hänsyn 
till.  

Vad tänker du om samverkan mellan länskulturfunktionerna i Stock-
holms län?

Samverkan är på många sätt en styrande term för kulturpolitiken 
just nu - med eller utan modell. Det handlar som jag ser det om 
det självklara förhållningssättet att samordna resurser, tillsammans 
närma sig kommuner och andra kulturarrangörer för att få en ge-
mensam bild av hur behoven och efterfrågan ser ut. Sedan behöver 
det inte resultera i konkreta gemensamma projekt - men i vissa fall 
händer även det och eftersom ett konstartsövergripande förhåll-
ningssätt blir allt vanligare så är ju inte heller det fel. Jag tänker till 
exempel på projektet Knacka på som vänder sig till de allra minsta 
och som bygger på ett samarbete mellan Regionbiblioteket och 
Dans i Stockholm stad och län.

Kulturen och bibliotekens betydelse i regional och lokal utveckling?
Behovet av offentliga rum har alltid funnits och biblioteket är ar-
ketypen av ett gestaltat, offentligt rum.  Stockholmsregionen är en 
av Europas snabbast växande regioner med alla de utmaningar det 
innebär. Till detta tillkommer digitaliseringen som medför en mer 
individualiserad mediekonsumtion - då ökar behoven av mötes-
platser och offentliga rum i vilka vi möts som medborgare, oavsett 
bakgrund eller intressen.

Du skriver om nya förhållningssätt till kulturen - deltagarkultur och de 
nya medielandskapen. Hur kan kulturinstitutioner och bibliotek möta 
detta?

För mig handlar det om en lyhördhet i förhållande till de föränd-
ringar i kulturutövande och kulturdeltagande vi ser omkring oss. 
Sverige - och Stockholms län - kännetecknas av ett mycket högt 
kulturutövande, inte minst bland barn och unga som rapporten När 
var hur - om ungas kultur visade på. Ur ett demokratiskt perspektiv 
behöver de offentliga insatserna för kultur samspela med denna 
utveckling genom att institutionsstrukturen blir än mer relevant för 
barn och unga. Här tror jag biblioteken har ett försprång som kan-
ske fler kan ta del av.

Du skriver i rapporten att kultur är viktigt för unga människors själv-
bild och identitet. Berätta mer!

Genom att möta kultur av hög kvalitet och också utöva ett eget 
skapande utforskas både samhället och den egna personen. Kultu-
ren ger oss möjligheter att leva oss in i andra och andras villkor - 
när vi reser med boken eller musiken förflyttar vi oss över gränser 
och språk på ett oöverträffbart sätt.

En bok du inte kan leva utan?
Det är läsningen jag inte kan leva utan!

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Redaktionen
Foto: Henrik Montgomery
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TILL

Eva Bergquist
Förvaltningschef
Kulturförvaltningen
Eva Bergquist är statsvetare och har bland 

annat arbetat som programchef på Kulturhu-

set, kulturråd vid Sveriges ambassad i Wash-

ington och som departementsråd på Kultur-

departementet. För Framtidskommissionen 

skrev Eva underlagsrapporten ”Är framti-

den kulturens re-renässans?”. Den rappor-

ten har Länsnytts redaktion använt som ut-

gångspunkt för de 6 frågorna.


