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Kommunstyrelsen
Angående bibliotekets lokaler i Robertsfors
Bibliotekets lokaler vid kommunens huvudbibliotek i Robertsfors är i behov av
omfattande renovering. Lokalerna är idag 400 m2, inklusive kapprum.
Bokmagasin/förråd i källaren tillkommer.
Biblioteket byggdes 1981 och tak, takarmaturer, golvbeläggning och väggar har inte
renoverats sedan dess. De flesta av bibliotekets bokhyllor har inte heller bytts ut, och
eftersom de inte är av helträ är de i vissa fall mycket slitna.
Vad gäller armaturer och golvbeläggning är situationen särskilt besvärlig eftersom
dess ålder gör att det är svårt att byta lysrör samt att laga golvmattan. Golvmattan
försvårar dessutom städningen av lokalen. Även tillgängligheten för synskadade
påverkas eftersom ljussättningen är dålig.
Andra problem med nuvarande bibliotekslokalerna är dess entré som ligger vid
skolans lastbrygga och sophantering, vilket inte är trevligt eller representativt för
besökare. Det för också med sig att entrén ofta är delvis spärrad av fordon och
tunnor.
Eftersom behoven funnits under en längre tid har diskussion förts om att i
planeringen av renovering se på andra alternativ till bibliotekslokal. Tundalsskolan
har också renoveringsbehov och önskemål om utvidgning och/eller omorganisering
av sina lokaler och det är naturligt att se skolans och bibliotekets behov i ett
sammanhang.
Vi vill att det genomförs en utredning om bibliotekets framtida lokaler där
Tundalsskolans och Jenningsskolans behov också tas med i beräkningen.
Kommunen bör se på lokalerna i ett helhetsperspektiv.
Vi ser idag tre alternativ för bibliotekets del:
1. Bibliotekets nuvarande lokaler renoveras och anpassas för en modern
biblioteksverksamhet. Då bör möjligheten att flytta entrén undersökas.
2. En ny biblioteksbyggnad byggs på skolgården, till exempel vid hörnet
Storgatan – Skolgatan. Detta skulle frige bibliotekets nuvarande lokaler för

skolans räkning, samt ge ett ypperligt läge för kommunens huvudbibliotek –
centralt men inom Tundalsskolans område. En annan fördel är att ett nybygge
blir bäst anpassat till verksamheten. Det går också att göra tillval som skulle
kunna uppfylla andra lokalbehov som finns inom kommunen, t ex av
samlingsrum/aula och grupprum/mötesrum.
3. De tidigare industrilokalerna vid Jenningsskolan renoveras och anpassas till
biblioteksverksamhet. Även i detta fall frigörs de nuvarande bibliotekslokalerna
för skolans räkning. Fördelar med flytten är att sporthall, lågstadieskola,
fritidsverksamhet och förskola kommer att finnas i omedelbar närhet vilket gör
att många människor rör sig i området. Lokalerna har också stora fönster och
skulle kunna bli ett ljust och fint bibliotek. Nackdelen är att biblioteket kommer
längre från centrum, vilket skulle vara negativt för besökare som inte kör bil,
främst äldre personer. Vid en flytt måste det finnas kvar ett skolbibliotek på
Tundalsskolan som bemannas av bibliotekspersonal vissa tider under veckan.

Biblioteket bidrar gärna till en mer djupgående konsekvensanalys om detta
efterfrågas.
Då lokalerna är i så pass dåligt skick är det viktigt att kommunen tar beslut i frågan
inom kort.
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