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BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 

Tel: 075-241  70 50 

ÖPPETTIDER
Mån–Fre  6.30–18   

Lör  9–14

Sön stängt
Erbjudandet gäller tom 30 november eller så långt lagret räcker i följande butiker: 

Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund.  

Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

8 byggvaruhus 
alltid nära dig.

1 99:-/m2

LAMELLPARKETT
EK MATTLACK (900209311)
Center 3-stav  
Storlek 14x189x2200mm.
Ord pris 219:-

SKRUVDRAGARE (004973765) 
Kraftfull 10,8 V skruvdragare 
för skruvdragning och borrning. 
Ord pris 1 995:- 

995:-
SPARA 996:-

WC STOL 
9024 
(004562464) 
Ord. pris 2 365:-

1295:-
SPARA 1070:-

NÖDINGE. På fredag 
stundar invigning på 
Ale bibliotek.

Firandet gäller det 
nya utlåningssystemet 
som just tagits i bruk.

– Vi har installerat 
självbetjäningsauto-
mater som förbättrar 
servicen för våra lånta-
gare, säger biblioteks-
chef Margareta Nilson.

110 000 besökare noteras årli-
gen på huvudbiblioteket i Nö-
dinge. Många kommer natur-
ligtvis för att låna böcker, men 
långt ifrån alla.

– Vår verksamhet rymmer 
så många olika saker. Vi erbju-
der en rad olika samhällsfunk-
tioner och för en hel del män-
niskor utgör biblioteket en 
viktig mötesplats, säger Mar-
gareta Nilson.

Biblioteket vänder sig till 
folk i alla åldrar, från de allra 
yngsta till pensionärer. Sedan 
några år tillbaka arrangeras 
bebissagostunder med för-
hoppningen att läsningen ska 
komma in tidigt i barnens liv.

– Bebissagostunderna ger 
även positiva bieffekter. Vi 
har många nyinflyttade som 
kommer för att träffa andra 
barnfamiljer. Det blir ett led i 
en socialisering, förklarar Mar-
gareta Nilson.

Den sociala gemenskapen 
betyder också mycket för de 
invandrare som besöker bibli-

oteket, för att läsa dagstidning-
ar på sitt hemspråk. 

– Det händer att folk träffas 
här för allra första gången och 
sedan fortsätter att umgås, be-
rättar Margareta.

Serviceinstans
Biblioteket fungerar i många 
avseenden som en servicein-
stans där kommuninvånarna 
kan få hjälp med alltifrån att 
boka resor på Internet, skriva 
ut biljetter eller hämta infor-
mation i form av bland annat 
broschyrer, kommunala pro-

tokoll och kartor. Biblioteket 
säljer dessutom biljetter till 
en rad evenemang och de som 
önskar kan betala med kort.

– Nu startar vi en kostnads-
fri kurs i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
som syftar till att minska den 
digitala klyftan i samhället. Det 
finns många som är osäkra på 
hur en dator fungerar och då 
vill vi vara till hjälp för denna 
grupp.

Nämnda tjänster är bisyss-
lor till bibliotekets huvud-
sakliga uppgift, nämligen att 

låna ut litteratur av olika slag. 
Det handlar inte bara om den 
tryckta skriften utan även om 
ljud- och textböcker.

Självbetjäning
– Med det nya utlåningssyste-
met frigör vi resurser att hjälpa 
biblioteksbesökarna i ännu 
större utsträckning. Investe-
ringen av självbetjäningsau-
tomater har möjliggjorts tack 
vare en gemensam upphand-
ling mellan Ale, Kungälv, Ste-
nungsund, Orust, Tjörn och 
Öckerö. Vi har ett fungeran-

de nätverk som gör att vi små-
kommuner kan hålla en hög 
servicenivå, säger Margareta.

– Ta till exempel det faktum 
att du kan låna en bok i Ale och 
sedan lämna in den i Öckerö. 
Det är en fantastisk fin service 
som en del nyttjar, inte minst 
sommartid.

Hur kommer fredagens 
invigningsfirande att se ut?

– Det är inte i detalj spikat, 
men klart är att Kultur- och 

fritidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M), ska delta 
i ceremonin. Vi startar upp 
klockan ett och hoppas att ar-
rangemanget ska kunna locka 
lite folk, avslutar Margareta 
Nilson.

Invigning stundar på Ale bibliotek
– Nytt utlåningssystem förbättrar servicen– Nytt utlåningssystem förbättrar servicen
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Biblioteket är inte bara en lånecentral utan också en mötesplats för väldigt många männis-
kor. På fredag invigs det nya utlåningssystemet på huvudbiblioteket i Nödinge.

Sara Dahl instruerar elever från Kyrkbyskolan klass 6B hur 
självbetjäningsautomaten fungerar.


