
      

  Staffanstorps kommun 

                 Mats Schöld        

                        Rådhuset                                                

                         Torget 1 

        245 80 Staffanstorp  

 

 

Förslag till ökad tillgänglighet till och utnyttjande av biblioteket i 

Hjärup 

 

Invånarna i Hjärup uppskattar sitt bibliotek. Samlokaliseringen av det allmänna biblioteket och 

skolbiblioteket i Hjärupslundsskolan är en utmärkt lösning.   

   

Biblioteket är idag öppet fyra dagar i veckan till kl. 19.00 samt lördagar till kl 13.00. De begränsade 

öppettiderna gör det svårt för många hjärupsbor att hinna dit innan stängningsdags. De möjligheter 

som biblioteket erbjuder, eller potentiellt skulle kunna erbjuda, kan därför ej utnyttjas i önskvärd 

omfattning. 

 

I flera närliggande kommuner har det införts s.k. meröppet bibliotek, vilket innebär att besökare kan 

använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Hittills har 

följande kommuner startat meröppet bibliotek: 

 

Lund - Veberöds bibliotek (sedan 2009) 
Kävlinge - Kävlinge och Löddeköpinge (sedan 2012) 
Landskrona - Glumslövs bibliotek (sedan 2013) 
Höganäs - Jonstorp (sedan 2013) 
Ängelholm - Strövelstorp och Hjärnarp (sedan 2013) 
Trelleborg - Anderslöv (sedan 2014) 
Helsingborg - Rydebäck (sedan 2014) 
 

I Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 beskrivs att ett av utvecklingsområdena för bibliotekens 
del är att medverka till att det öppnas fler meröppna bibliotek och att därigenom skapa 
förutsättningar för bibliotek som är mer aktiva i lokalsamhället samt att stimulera och stödja 
folkbibliotekens utveckling till att bli kulturhus (http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-
samlingsnod/Kultur_Skane/Regionbibliotek_Skane/Meroppna-bibliotek/).  
  
 

Hjärups byalag föreslår att meröppet bibliotek prövas i Hjärup samt att det skapas en 

allaktivitetslokal i ett något utökat biblioteksutrymme. 

 

 

 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Samverkansmodellen/Skanes-Kulturplan/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Regionbibliotek_Skane/Kulturhus/


 

Hjärups Byalag föreslår: 

 Att biblioteket är öppet för entré med bibliotekskortet alla dagar i veckan från 07.00 till 

22.00. 

 Att personalen främst är tillgänglig dagtid, men att det två dagar i veckan skall finnas 

personal fram till kl. 19.00. 

 Att det tas fram ett smidigt sätt att kommunicera med bibliotekspersonalen när denna inte 

är på plats för förfrågningar och bokbeställningar (dvs inte online men att personalen kan 

svara senare via t ex mail). 

 Att det blir fler föreläsningar på kvällstid (ta reda på vilka ämnen som lockar Hjärupsborna 

och anpassa utbudet så långt det är möjligt till efterfrågan så att vi får många besökare på 

föreläsningarna). 

 Att en vägg avdelas för lokala/regionala konstnärer att ställa ut sina alster på och sprid denna 

möjlighet bland våra lokala/regionala konstnärer 

 Att en extra lokal eller delar av biblioteket avdelas för olika kulturaktiviteter såsom 

bokcirklar, släktforskning, handarbetsgrupper, studiecirklar etc. Om det inte finns utrymme 

på biblioteket, finns det någon lokal i skolbyggnaden som kan användas för detta ändamål? 

 

Ett meröppet bibliotek samspelar med moderna levnadsvanor och utnyttjar effektivare en befintlig 

resurs. Med utökade öppettider och flexiblare tillgång skulle biblioteket i Hjärup kunna skapa större 

delaktighet för invånarna och utgöra den viktiga källa till kunskap, fortbildning och kreativitet som 

biblioteket är tänkt att vara.  

 

Hjärup den 3 juni 2015 

 

 

Malin Flankör 

Ordförande i Hjärups byalag 

 

 

 


