Fakta om bokbussen
Bokbussen har under perioden 2015-02-17 till 2016-02-17 haft…
 675 aktiva låntagare
 24 541 lån inklusive omsättning, vilket betyder att även böcker som lånats om
ingår i detta tal.
 Bokbussen går ca 1600 km i månaden. På Höljesturen, som är den längsta
turen, kör den runt 35 mil, allt som allt.
Det finns lite mer än 100 hållplatser.

Vi bor i en stor, glest befolkad och naturskön kommun, men vi kan tyvärr inte säga att det
är tätt mellan banker och bankomater. För många är avstånden till insättning, uttag och
betalning långa.
Samtidigt har det vis man betalar sina räkningar, eller på loppisen, i grunden genomgått en
förändring. Kontanter är inte alltid det självklara valet längre. De olika digitala alternativen
är många och verkar ständigt bli fler.
Så om det ska vara möjligt att bo ute på landsbygden måste det finnas en fungerande
struktur för vardagliga ekonomiska bestyr. Det handlar om det samhällsuppdrag som
kulturavdelningen har för att få människor att bli delaktiga i samhället, i det här fallet att bli
delaktiga även digitalt.
Bokbussen, Torsby bibliotek och Sysslebäcks bibliotek är utgångspunkter i ett försök att
överbrygga avstånd, sprida information och erbjuda möjligheten att pröva på och lära sig
digitala betaltjänster.

 Vi hoppas kunna erbjuda en trygg miljö för den som ännu inte haft möjligheten att lära
dig att använda digitala tjänster.
 Längst bak i bussen finns det en avdelning där man exempelvis ska kunna få kunskap om
och bekanta dig med en dator, surfplatta eller vilka möjligheter internet erbjuder.
 Vi har ordnat datorhörnor i biblioteken i Sysslebäck och Torsby. Om du har behov av
hjälp och stöd av olika anledningar ska det här finnas möjligheten till det.
 Betalbokbussen är ett projekt i samarbete mellan Torsby kommun, Länsstyrelsen
Värmland och kommunens bibliotek. Projektet finansieras av PTS, Post och Telestyrelsen.
 Nora Büttner är projektanställd och finns tillgänglig de längre turerna på bokbussen, på
Torsby bibliotek och även vissa tillfällen i Sysslebäck.
 Hennes uppgift är främst att vara behjälplig med grundläggande hjälp att använda
datorn eller surfplattan. Vilket är det första steget för att själv kunna betala på nätet.

Vi samarbetar/ har samarbetat med:
 Studieförbunden ABF, NBV och Studiefrämjandet
 De banker som finns i vår kommun – Handelsbanken, Fryksdalens sparbank,
Nordea, Swedbank
 Lokala personligheter som Thorleif Styffe, författare och omtyckt
föredragshållare.
 Lokala entreprenörer för ombyggnaden av bussen, skapande av logotyp,
släktforskare för att locka en äldre generation till att pröva på datorer.
 Landstinget hörde av sig efter invigningen och ville gärna synas med 1177.se i
bussen.

Exempel på aktiviteter
 Besök hos ABF där PRO hade sitt 11-kaffe. Berättade lite snabbt om projektet
och delade ut några folders som blev över efter bokmässan föregående fredag.
Cirka 30 personer var närvarande. Det finns ett rätt stort intresse att få pröva
på och lära sig t.ex. att använda en padda. Behovet finns definitivt. Några
personer ville få börja så snabbts som möjligt. Studiecirklar drog igång den 4
februari mellan 09.00 och 12.00.
 Informerat och diskuterat projektet med ordföranden i de olika lokala
avdelningarna av PRO i Torsby Kommun på ett distriktsmöte de alla
samlades till.
 Besökt Klarastrands trygghetsboende i Stöllet, torsdag 11/2 och
Valbergsgården, 12/2, i Torsby. Där berättade jag om bbb för de boende och
hörde efter hur intresset är för att testa på lite dator. Reaktionerna på Klara
var varierande, en del ville gärna lära sig lite och andra kände att det inte var
något för dem. På Valbergsgården kom två personer för att prata med mig och
vi diskuterade en bra stund om plattor, nätet och vad man kan hitta på med
hjälp av dem. Båda vill gärna att jag kommer dit och lär dem att använda
plattor.
 Just nu jobbar jag på att försöka få till någon slags uppkoppling som vi kan
använda på dessa trygghetsboenden så att detta blir möjligt.
Kontakt ska tas med någon av de två elektronikbutikerna i byn för att höra om
de kan tänka sig besöka boendena med lite paddor och berätta vad som är
viktigt, pris, enhetsminne, etc.

 Bibliotekschefen i Arvika, Lena Börjesson besökte biblioteket i Torsby för ett
studiebesök med anledning av projektet och att Arvikas bibliotek köper in en
ny bokbuss. Hon kikade bl.a. på hur vi löst det med ombyggnaden av bussen,
vad vi haft för aktiviteter och ville veta lite mer om projektet i allmänhet.
 Trivselkväll i Sysslebäck med hembygd och släktforskning på nätet som tema
– för att nå ut till en grupp som sällan/aldrig använder internet och som vi tror
kan ta steget dit om de bara finner en anledning att börja. Information i
samband med detta om BBB och hur vi kan hjälpa till.
 Startat upp en satsning på att nå ungdomar som kan tänka sig att lära äldre
använda datorer. Vi försöker även få med ungdomar som inte är födda och
uppvuxna här. Lite så som IT-Guide jobbar, men i mindre format.

Mycket har hittills handlat om att försöka nå ut till personer som vill och behöver hjälp med
det digitala.
Nora finns med på alla de längre bokbusslinjerna och pratar med låntagare, hjälper direkt i
bussen eller så försöker vi finna ett upplägg som passar alla delaktiga.
Exempel på upplägg är att jag hjälper att förmedla personen i fråga vidare till ett
studieförbund, startar en cirkel eller mindre grupp som håller till på biblioteket, att Nora
träffar den/dem på något av biblioteken eller att hon gör hembesök.

