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Kvällens möte handlade om Alby bibliotek i framtiden. Diana Hildingsson,
ordförande i dialogforum inledde med att hälsa alla välkomna. Därefter följde
en kort presentation av biblioteket i Alby.
Alby biblioteks lokaler och funktion

Margareta Berg, bibliotekschef i Botkyrka kommun började med att berätta
att Alby bibliotek har funnits i de nuvarande lokalerna sedan 2008. Innan det
nya biblioteket blev klart funderade kommunen på vilket slags bibliotek som
Alby skulle ha. Fokusgrupper med unga och med äldre genomfördes och ett
antal intressanta idéer kom fram som sedan genomfördes.
Margareta berättade vidare att det idag är ett bibliotek för alla åldrar, där alla
ska känna sig välkomna, barn, vuxna och äldre. Ett bibliotek för hela Alby.
Idag finns ett bibliotek som är byggt för att rymma flera olika verksamheter.
Man kan låna böcker, skjuta undan möbler för att på det sättet skapa golvyta
till möten såsom författarbesök, diskussion med politiker etc. Det finns även
utrymme för dem som önskar att dra sig undan för att läsa eller studera. Det
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finns även rum som kan användas på lov för att spela in film eller annan aktivitet.
Alby har en ung befolkning och en uppgift för biblioteket är att stödja och
stimulera unga att växa. Därför finns det idag böcker och en verksamhet som
riktar sig till barn och unga. Mycket gör biblioteket tillsammans med föreningsverksamheten i Alby. Förutom verksamhet riktad till de unga finns det
även verksamhet som riktar sig till äldre och de yngre barnen.
Om Filosoficaféet för unga

Sudhagar, uppväxt i Alby och med en bakgrund som gymnasielärare berättade hur han kom på en idé om ett filosoficafé för ungdomarna i Alby. Han har
nu startat ett pilotprojekt med café en gång i månaden. Första caféet var den
12 mars. Sudhagar hjälper även till med läxhjälp på biblioteket.
Om bibliotekets verksamhet idag

Laura Purdy. bibliotekarie i Alby fortsatte att berätta om bibliotekets verksamhet idag. Språkutveckling är viktigt och därför är skolan är en viktig samarbetspartner till biblioteket. Biblioteket jobbar med läsglädje och fritidsläsning. Alla sexåringar i Alby får en första visning av biblioteket. Biblioteket
ger sagostunder för små barn och har speciella boksamtal för skolklasser. Biliotekarierna sätter samman litteratur till olika projekt som man har i skolan.
Biblioteket samarbetar även med Fanzingo och Filmbasen. Ett spännande
samarbete kommer att genomföras i sommar då biblioteket tillsammans med
Fanzingo erbjuder unga att lära sig göra sina egna filmer. Ett tema som biblioteket arbetar med är läslust hela livet. Varje onsdag erbjuder biblioteket läxhjälp i samarbete med Röda korset. På torsdagar är det språkcafé. Några
spännande programkvällar är planerade. Den 14 maj är det Filmvisning av
”Där mitt hjärta slår” med regissörbesök. Den 21 maj är det en föreläsning
med antidiskrimineringsbyrån.
Laura sa också att alla kan komma med förslag på vad biblioteket kan göra.
”Vi är allas bibliotek och det är bara att komma till oss” avslutade hon.
Gruppdiskussion

Alla deltagare delades in i fyra grupper och de fick som underlag fem frågor:
1. Vad skulle få dig att komma till Alby bibliotek
2. Hur tycker du ska framtidens bibliotek ska se ut och ha för verksamheter?
3. Hur kan Alby bibliotek utvecklas för att bli en bättre mötesplats?
4. Tycker du att biblioteket ska samarbeta med andra aktörer och då
inom vilka områden? Det kan vara andra kommunala verksamheter,
föreningar, företag osv?
5. Bilioteket är en del av Botkyrkas kulturverksamhet. Hur kan biblioteket öka kulturintresset hos Albyborna?
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Redovisning

Grupp 1.
1. Diskuterade kring utbud av tidningarna, öppettiderna med fokus på
helgerna
2. Det ska finnas flera datorer med uppdaterade program i de senaste
versionerna. Om det finns många datorer kan man sitta längre vid datorn.
3. Man kan bjuda olika grupper, som föreningar, skolor, idrottsföreningar.
4. Idé om att bjuda in amatörförfattare och talanger som finns i området.
Försiktig när det gäller företag, de kanske inte heller har så stort intresse av att var här.
5. Man kan ha olika temakvällar med inbjudna personer. Musik, dans.
Grupp 2
1. Mer böcker på spanska plus en tidning
2. Program på lördagar, inte bara vardagar. Ha program efter stängning.
3. Program från andra länder. Språkcafé på andra språk än bara svenska.
Öppen föreläsning.
4. Programkvällar med tema från olika länder, man kan även ha samarbete med MKC, närradion, filosoficafé för äldre på dagtid
5. Håll biblioteket öppet, det får inte stänga.
Grupp 3
Att det borde vara större lokal så att man kan dela upp äldre och yngre och
större utrymme för varje grupp. Det borde vara fler samarbeten med fler föreningar. Det behövs bättre belysning och bättre hyllor.
Grupp 4
1. Språkcafé är intressant. Vi vill ha det 2 gånger i veckan. Ett inköpsförslag är flera fackböcker på engelska. I synnerhet önskas fler böcker
på engelska om de afrikanska ländernas historia. Flera internationella
tidningar önskas.
2. Språkcaféerna kan vara på flera olika språk och inte bara svenska.
Ordna en musikstudio för unga i Alby. Efter att ungdomar har gjort
sina läxor kan de komma och lyssna på musik som annars är svårtillgänglig. Det vore bra att kunna erbjuda musik från många olika länder. Gör en enkät till ungdomar och fråga vad de vill ha på biblioteket. Man kan samarbeta med områdets föreningar och jobba uppsökande.
3. Sammanställ fakta om Alby och området, även kartor och Albys historia. Dessa medier borde placeras centralt i rummet så att de blir
mer synliga. Det vore roligt om det kunde finnas på fler språk. Ett förslag är att jobba med barn och föräldrar och be dem skriva sin egen
personliga historia om deras tid i Alby. Dessa berättelser kan sammanställas i bokform och lånas ut på biblioteket sen. Det behövs fler
lokaler som man kan boka och hålla möten i.
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4. Interagera med olika kultur-/ideella föreningar. Det är viktigt för demokrati och delaktighet. Det vore bra om biblioteket kunde vara navet
i att få människor att umgås och lära känna varandra över föreningsgränserna. Biblioteket ska utgå från folkets intressen, och inte kommersiella intressen.
5. Utställningar och litteratur från olika länder. Filmvisningar. Litteraturkvällar där litteratur från olika delar av världen lyfts fram. Kanske
på flera språk?
Kultur- och fritidsnämnden ordförande Mattias Gökinan

Diana tackade alla för synpunkterna därefter tog kultur- och fritidsnämndens
ordförande Mattias över ordet. Han sa att han har lyssnat på alla och tyckte
att det har kom fram många bra idéer om Alby bibliotek i framtiden. Han såg
alla som kom till mötet som Alby biblioteks vänner. ”Det är ni som driver
biblioteket vidare”, betonade han. Mattias beskrev vidare att Botkyrka kommun har en modell där politiker ska lyssna mer på invånarna och det är också
viktigt att ha dialoger om biblioteken.
En synpunkt som en av grupperna nämnde var att biblioteken inte ska stängas. Mattias sa att detta kommer han aldrig att genomföra. Han fortsatte med
att säga att varje gång kommunen diskuterar att genomföra förändringar i
centrum måste alla som ansvarar för kommunens kulturverksamhet bevaka
biblioteken så att biblioteket fortsätter ligga centralt i stadsdelen.
Mattias avslutade med att säga; allt går inte att genomföra, men vi tar till oss
det ni framfört.
Gemensam diskussion

Diana tackade Mattias och släppte ordet fritt för gemensam diskussion och
frågor. Följande kom fram.
Vi borde starta Alby biblioteks vänner.
En representant från Föreningen Opad berättade att de har varit ett bra stöd
och samarbetspartner till biblioteket under våren. Han uppmanade andra föreningar att ta aktiv del i bibliotekets utveckling. Föreningar som har kontakt
med unga kan fråga dem vad de tycker om biblioteket och vad biblioteket ska
vara för Alby.
Margareta Berg berättar att det nu pågår en brukarundersökning kring biblioteksfrågorna. Den kommer snart till Alby.
En deltagare uttryckte att vi kan vara stolta över vår historia i Alby och i Botkyrka. Varför inte sammanfatta det i några broschyrer på flera språk så att
fler kan läsa och få tillgång till Albys historia.
En av deltagarna frågade om det finns en Botkyrkahylla där det finns böcker
om Albys historia? Laura svarade att det finns litteratur om Alby och även
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Sverige, i syfte att man ska lära känna Sverige och dess historia. Det finns
böcker på svenska men inte på flera språk.
En av deltagarna föreslog att eleverna på gymnasiet kan göra egna sammanfattningar av Albys historia på sina egna språk. Man kan även ha guidade turer, rundvandringar och tolka på de stora språken.
Laura nämnde att några av de böcker som finns om Botkyrka är: Historiska
Alby och Tullingetraden skrivna av Martin Rosén och finns att låna på biblioteket.
Sist undrade en av deltagarna hur man felanmäler något som är trasigt till
kommunen. Deltagaren hade hittat en trasig skylt. Dennis svarade att man
kan gå in på kommunens hemsida www.botkyrka.se för att göra en felanmälan. Det går också bra att ringa till kommunens kontaktcenter 08-530 610 00
eller gå in på medborgarkontoret så hjälper de till att göra en felanmälan till
kommunen.
Diana tackade till sist alla som kommit och bidragit och hälsade alla hjärtligt
välkomna tillbaka till nästa dialogforum.
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