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ALE. Meröppna biblio-
tek är en satsning som 
träder i kraft i vår.

Enheterna i Skepp-
landa och Surte blir 
först ut.

– Det är ett sätt att 
öka servicen för våra 
kommuninvånare, säger 
Kultur- och fritids-
nämndens ordförande 
Isabell Korn (M).

Veberöd var först ut i landet 
och därefter har två Mer-
öppna bibliotek tillkommit i 
Kävlinge kommun. Ale blir 
däremot först i Västsverige 
med fenomenet Meröppna 
bibliotek, som innebär att 
man med hjälp av sitt låne-
kort kan använda biblioteken 
även på andra tider än då 
personal finns på plats.

– Detta är ett sätt att för-
bättra tillgängligheten för 
våra låntagare. Vi gör det inte 
av besparingsskäl om någon 
skulle tro det, förklarar bib-
liotekschef Eva Bünger.

Att satsningen sker i Surte 

och Skepplanda har sina skäl. 
Isabell Korn berättar:

– Vi vill få hela kom-
munen att leva. Surte och 
Skepplanda har dessutom en 
väldigt stark bibliotekskultur 
kopplad till sina respektive 
biblioteksföreningar, säger 
Isabell Korn.

– I satsningen ligger också 
att vi ska fräscha upp bib-
lioteken med lite nya möbler 
och datorer. Trevliga mötes-
platser ska bli ännu mer väl-
komnande.

Tanken om Meröppna 
bibliotek är sprungen ur den 
grundliga översyn som gjor-
des av kommunens biblio-
teksverksamhet förra året.

– Vi räknar med att 
komma igång i april. Mer-
öppna bibliotek är ett teknik-
paket kopplat till bibliotekets 
datasystem som loggar in 
och ut människor i lokalerna, 
systemet öppnar och stänger, 
tänder och släcker belys-
ning och datorer, talar om 
när lokalen ska gå i lås och så 
vidare, berättar Eva Bünger 

och tillägger:
– Den självbetjäning som 

infördes på våra bibliotek för 
ett år sedan gör det enkelt att 
låna och lämna tillbaka själv.

Kommer alla med låne-
kort ges tillträde till de 
Meröppna biblioteken?

– Man måste ha fyllt 18 
år, i annat fall sker tillträde 
i målsmans sällskap. Det 
kommer att krävas en sär-
skild pinkod för att komma 
in. De som är intresserade 
får träffa någon ur vår perso-
nalgrupp som beskriver hur 
systemet fungerar.

Är det inte en uppenbar 
risk att antalet stölder och 
skadegörelser skjuter i 
höjden?

– Erfarenheterna som 
man har från Veberöd och 
Kävlinge vittnar inte om det. 
Inloggningen innebär en viss 
form av övervakning. Jag tror 
snarare att låntagarna gläds 
över den här satsningen och 
är beredda att ta det ansvar 
som krävs.

Dygnet runt-öppet är 
emellertid inte att vänta?

– Nej, vi planerar att 
ha biblioteken tillgängliga 

samma tider som angräns-
ande affärer eftersom det då 
rör sig människor i närheten. 
I Surte kommer vi troligtvis 
att öppna tidigare, så att mor-
gonpendlarna kan komma in. 
Så snart vi fattat beslut åter-
kommer vi med exakta tider. 
Det vi kan säga är att öppet-

tiderna blir betydligt generö-
sare än vad man är van vid i 
Surte och Skepplanda, avslu-
tar Isabell Korn.
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Bibliotekschef Eva Bünger och Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn, är stolta över att kunna presentera 
satsningen Meröppna bibliotek.

Surte bibliotek (bilden) och Skepplanda bibliotek får ökad 
tillgänglighet i och med kommunens nya satsning.
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