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Expertnätverket för 
mobil biblioteks- 
verksamhet
 

Välkommen på nätverksträff!

Datum: 28 april 2021
Tid: 08.30-12.00
Plats: Digitalt möte (Teams) 

Program 28 april

8.15-8.30  Insläpp i Teams 
 
8.30  Välkomna!
Nätverkets styrgrupp hälsar välkommen och alla deltagare 
presenterar sig kort.
 
9.00  Hemma hos-reportage  
hos Luleås bokbussar. Liz ten Hoeve med kollegor.

9.15  Olika schemalösningar
Hur en femte vecka i schemat gör skillnad.  
Pelle Andersson, Hudiksvalls mobila bibliotek.
Hur Outlook kan användas i schemaläggningen.  
Catrin Eriksson Värmdö bibliotek.
 
9.30 Digital fika/Bensträckare

9.45 Hur man når ut till målgrupper med uppsökande  
verksamhet? Bokbåt, lådcyklar och Pop up-bibliotek
 
Bibliotek på vift - En studie om mobila bibliotek med 
fokus på bokcyklar
Bengt Jonsson berättar om sin masteruppsats som handlar 
om biblioteksbussar, bibliotekscyklar och marknadsföring. 
Länk till uppsatsen: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1449782/
FULLTEXT01.pdf

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1449782/FULLTEXT01.pdf
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10.00 Uppsökande verksamhet i Nacka och  
ellådcykelprojektet tillsammans med Värmdö 
Jenny Poncin, bibliotekschef Forumbiblioteken: 
biblioteken i Fisksätra, Orminge och Nacka  
Forum och Ann-Helen Gustafsson (tidigare  
Johansson), bibliotekschef Värmdö.

10.30 Bokbåten och Norrtäljes pop up-verk-
samhet
Vi besöker Maria Anderhagen i realtid på bok-
båten efter stoppet på Möja, ca 10.30 då det är 
lite mindre hektiskt.  

11.00 Övergång till smågruppsdiskussioner 
kombinerat med bensträckare 

11.10 Smågruppsdiskussioner 
 
11.40-12.00 Sammanfattning och utvärdering 
av dagen 

Anmälan

Via länk nedan senast 21 april:
Till anmälan 

Först till kvarn (max antal deltagare är 50).

Du, eller din institution, behöver vara medlem i 
Svensk biblioteksförening.

Välkommen!

Styrgruppen för nätverket:
Ann-Helen Gustafsson (tidigare Johansson)
Britt-Marie Ingdén-Ringselle
Johan Anderung
Lena Lundberg Vesterlund 

Kontaktperson:
Britt-Marie Ingdén-Ringselle –  
britt.marie.ingden@stockholm.se 

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 
Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla 
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlig-
heter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. 
De främsta experterna på biblioteksverksamhet 
är våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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