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Hejsan!
Jag vill lägga fram ett medborgarförslag om att införa meröppet på Bollebygd bibliotek.
Det tror jag är en service som många Bollebygdsbor skulle uppskatta då vi har ett mycket
bra och omtyckt bibliotek.
Bakgrund
I vår grannkommun Härryda har de meröppet på biblioteken i både Rävlanda och Hindås.
Det är en väldigt bra och uppskattad service, speciellt nu i coronatider. Alla som är över 18
år kan registrera sig som meröppetlåntagare och få en tag. Den gör att man får tillgång till
biblioteket alla dagar i veckan kl. 07.00-21.00, även helgdagar. Under ordinarie öppettider
är personal på plats som vanligt, övrig tid är biblioteket obemannat, men tillgängligt för de
som är meröppetlåntagare.
Jag arbetar på skolan bredvid biblioteket och använder mig gärna av denna tjänst. Jag var
väldigt tveksam till att det skulle fungera i Rävlanda när de införde det, med tanke på att
det är många ungdomar som hänger i området samt en del skadegörelse. Det har dock
fungerat väldigt bra. Kanske är det t.o.m. så att den ökade vuxennärvaron i området har
påverkat oroligheterna till det bättre?! Jag besöker faktiskt oftare biblioteket under
meröppettiden än ordinarie öppettid. Jag ser då att det är många vuxna som besöker
biblioteket (inte samtidigt - just det är en av fördelarna) för att sitta och studera, läsa en
tidning eller låna böcker. Visst jag kan åka till Rävlanda för att låna böcker utanför
Bollebygd biblioteks öppettider men jag skulle hellre besöka vårt eget kommunbibliotek
då de har bättre utbud (samt ligger närmare mitt hem).
Sammanfattning
Mitt förslag är att införa meröppet på Bollebygds bibliotek. För att bli meröppetlåntagare
ska man vara över 18 år, registrera sig och kvittera ut en tag (eventuellt mot en
pantavgift?!). Detta skulle kunna införas på prov först för att se om det fungerar i en lite
större ort som Bollebygd.
Med vänliga hälsningar
Karin Birkestad
_____________________________
Karin Birkestad
Odens väg 46E
51733 Bollebygd
0708-452664
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