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Biblioteket i Segeltorp har
öppet när det är stängt
Segeltorps bibliotek är först ut i Huddinge med att införa
meröppet, vilket innebär att biblioteket kommer vara
tillgängligt för besökare även när personal inte finns på plats.
Meröppet bygger på att besökare klarar sina ärenden själva, som att låna och
lämna tillbaka böcker, använda datorer och hämta reservationer.
– Jag välkomnar ett modernt och tillgängligt bibliotek och hoppas att våra gamla
och tillkommande låntagare kommer att uppskatta det. Meröppet finns på fler
ställen i Sverige och har haft många positiva effekter och få negativa, säger
Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Huddinge kommun.
– Genom de förändringar vi gör i Segeltorp, där vi nu erbjuder meröppna tider
utöver de som även fortsatt bemannas av våra kunniga medarbetare, hoppas vi att
fler Segeltorpsbor ska kunna ta del av bibliotekets tjänster och utbud. Och att de
kan göra det på tider som passar för just dem, säger Nick Jones, konst- och
bibliotekschef, Huddinge kommun.

Såhär fungerar ett meröppet bibliotek
För att använda meröppet måste man ha fyllt 18 år och registrera sig på biblioteket
när det finns personal på plats. Besökarna kommer in genom att läsa av sitt
bibliotekskort och slå en pinkod i kortläsaren. När det är dags att lämna
biblioteket går en varning ut via högtalarsystemet och kort efter stängning går
larmet på automatiskt.

Program invigning söndag 4 februari kl. 13-15
Under invigningen bjuds det på tårta, bokgåvor och musikunderhållning med
gruppen Quartet Anatolia.
kl.13-15: ansiktsmålning och ballongvikning.
kl.13.00: Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, inviger officiellt
biblioteket med tal och bandklippning.
För mer information kontakta:

Nick Jones, konst- och bibliotekschef, Huddinge kommun, 08-535 30 505, nick.jones@huddinge.se
Per Jacoby, kommunikationsansvarig kultur- och fritidsförvaltningen, 08-535 317 29,
per.jacoby@huddinge.se
Ulrika Lamberth, PR-ansvarig 08-535 301 71, ulrika.lamberth@huddinge.se
Läs mer:

Mer information om meröppet bibliotek finns på Bibliotek Huddinges webbplats.

