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Pia hälsade alla välkomna och berättar kort om dialogforum. Alla
ledamöterna och tjänstemän presentera sig själva.
Anja Dahlstedt som är bibliotekchef berättar kort om Fittja bibliotek som är
mycket välbesökt av barn och ungdomar. Den nuvarande lokalen är trång och
man vill gärna ha mer vuxna som besöker biblioteket. Det finns planer att
bygga ett nytt bibliotek tillsammans med en Konsthall bakom Fittjacentrum.
Anja tillsammans med sin personal vill gärna veta vad de som bor i Fittja vill
ha i det nya biblioteket.
Cecilia Falk som är projektsamordnare berättar också kort om planprocessen.
Det nya biblioteket och konsthallen ingår i det stora centrum projektet som
består av 5 etapper. Första etapp som är äldreboende ovanpå centrumhuset har
redan påbörjats. Biblioteket ingår i etapp 2. Planritningar klara att lämnas in
som bygglovshandlingar i februari 2017, första spadtaget i augusti 2017 och
invigning hösten 2018.
Tor Lindstrand som är arkitekt för konsthall och bibliotek jobbar nu med
framtagning av planritningar.
Tor och Cecilia kommer att arbeta vissa dagar i Fittja för att vara närvarande
och i dialog med boende och verksamma personer i stadsdelen. Syftet är att
biblioteket och konsthallen blir medborgarnas lokal.
Frågor
1-Kommer man öka öppettider och personalstyrkan i det nya biblioteket?
Ja det finns planen att öka med en tjänst och förhoppningsvis kommer
biblioteket att ha en generösare öppettider som passar bättre vuxna.
2-Kommer det att finnas mer böcker i det nya biblioteket?
I dagsläget finns det inga planer att öka antal böcker eftersom det inte har
funnits stor förfråga om mer böcker men om det visar sig att det finns ett
sådant behov i framtiden kan man titta på det.
3- Har ni tänkt på ett samarbete med äldreboende som snart är det klart i
Fittjacentrum? Äldre behöver mötas o stimuleras
Äldre är en prioriterad grupp hos kultur& fritidsförvaltningen. Vi kommer att
bygga upp ett nätverk med äldreboende.
4- Hur ser samarbete med föreningslivet ut?
Vi har punktinsatser i samarbete med föreningar. T.ex. Rödakorset driver
läxhjälp på torsdagar på biblioteket, Läscirkel med Verdandi m.m
Grupparbete
Deltagarna delas i två grupper och fördjupar sig på några frågar
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Härnedan kommer svar från grupperna
1. Hur ser du att Fittja bibliotek skulle kunna utvecklas för att vara en
viktig plats för dig som vuxen i Fittja?
Generösa öppettider
Fler vuxna och större rum kommer att göra det mindre stökigt.
Breddare utbud av böcker
Bättre skyltning
Mer aktiviteter
2. Söker du dig till Fittja bibliotek när du söker kunskap och information?
Hur skulle Fittja bibliotek kunna utvecklas för att bidra ännu mer till
dig och ditt personliga lärande?
Program, föreläsningar, datakurser, vuxenhörna och små rum
3. Är du aktiv i en förening? Hur skulle i så fall förningen kunna
samverka med Fittja bibliotek?
Möteslokal
Erbjuda biblioteksvisningar
Bokcirkel
Biblioteket kan jobba uppsökande till föreningar
4. Har du tips till Fittja biblioteks programutbud?
Föreläsningar
Högläsning/kura skymmer
Bättre och mer digitala redskap
En mer interkulturell o breddare val av inbjudna författare till
programmet författarsamtal. Bjuda in internationella författare
En bättre marknadsföring av biblioteket. På kommunens hemsida på
denna länk:
https://bibliotek.botkyrka.se/57b4110e6cd17f27383cca3asv?type=library-page
Läser man mest om bibliotekets begränsningar än möjligheter.
Det är mycket viktigt att det nya biblioteket är tillgängligt till alla.

De som vill lämna sina förslag och idéer om det nya biblioteket kan skicka
mejl till cecilia.falk@botkyrka.se , lämna till personalen på biblioteket eller
på medborgarkontoret
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