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Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Anders Åklint/Norrköpings bibliotek, 

Anette Karlsson/Finspångs bibliotek, Ann-Charlott Feldt ersatte Lena Lindgren/Östergötlands 

museum, Magnus Grehn/Tranås bibliotek, (förhinder: Claes Westling/Landsarkivet i 

Vadstena) 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 

Anteckningar   RH 

 

Bakgrund: 

Utredning 

revidering- 

arbetsgrupp 

 

 

2006/2007 gjorde en utredning av lokalhistoriska rum 

på bibliotek. Utredningen är senast reviderad april 2012 

och behöver idag uppdateras. Den består av fyra delar: 

1. Medie- och bevarandeplan och ansvarsfördelning för 

lokalhistoriskt material på biblioteket i Östergötland och 

Östergötlands museum 2. Lathund med förslag på hur 

man kan arbeta med folkbibliotekens lokalhistoriska 

rum 3. Handlingsplan för hur länsmuseets samlingar kan 

lyftas fram i de lokalhistoriska rummen på 

folkbiblioteken i Östergötland 4. En plan för samarbetet 

mellan Kulturarv Östergötland och folkbiblioteken när 

det gäller lokalhistoriska rum 

 

En mindre grupp fick av nätverket i uppdrag att se över 

den reviderade texten och lämna förslag på förändringar. 

Gruppen består av: 

Rolf Holm/Regionbiblioteket (sammankallande) 

Anders Åklint/Norrköpings bibliotek (Ola Gustavsson) 

Anette Karlsson/Finspångs bibliotek, 

Magnus Grehn/Tranås bibliotek 

Lena Lindgren/Östergötlands museum 

Claes Westling/Landsarkivet i Vadstena 

 

Upplägg: 

Rolf kallar via doodle in till möte april/maj 

Inför första mötet efterfrågas synpunkter från nätverket 

Text och innehåll bearbetas för att läggas fram till 

diskussion vid nästa nätverksträff i höst 

Därefter tas utredningen upp på ett Göta styrgruppsmöte 

under hösten 2016 

Länk till utredning: 

http://regionbibliotekostergotland.se/tjanster/kategori/lo

kalhistoria-pa-biblioteket/utredning 
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Utredningen 

 

 

 

 

 

 

Utredningens innehåll diskuterades och samtliga var 

ense om att utredningen behöver revideras. En del 

synpunkter hade också lämnats av bibliotek före mötet. 

Några synpunkter sammafaller andra inte t.ex. värdet av 

avsnittet Lathund. Gruppen diskuterade bl.a. de montrar 

som tagits fram i samarabete mellan biblioteken och 

 

RH 

http://regionbibliotekostergotland.se/tjanster/kategori/lokalhistoria-pa-biblioteket/utredning
http://regionbibliotekostergotland.se/tjanster/kategori/lokalhistoria-pa-biblioteket/utredning


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem gör vad 

 

Östergötlands museum. Här fanns ett stort intresse att 

dessa bör förnyas eftersom de nuvarande har stått länge. 

Gärna snabba aktuella utställningar. Skäggetorp i 

Linköping nämndes som exempel i samband med 

utgrävningar där.  

 

Det vore bra om förnyelsearbetet redan kan starta till 

nästa år. Ingången kan vara det pedagogisk med ett 

barnperspektiv i samarbete med barnbibliotekarier. 

Gärna kopplat till Broar till historien. Skrivande 

workshop var en tanke som också lyftes fram. 

 

Norrköping och Linköping har inte tidigare haft sådana 

montrar som tagits fram för de andra kommunerna men 

kan tänka sig att det skulle kunna passa biblioteksfilialer 

i respektive kommun. 

 

Ann Charlott pratar och förankrar arbetet med att förnya 

montrarna med sin chef likaså gör Rolf. När det gäller 

Tranås rekommenderas en kontakt med Jönköpings 

museum. 

 

Rolf skickar inför nästa möte ut en reviderad text utifrån 

de diskussioner och synpunkter som hitintills inkommit. 

 

 

Övrigt 

 

Anna Lagerström Linköpings bibliotek har anmält att 

hon önskar delta i gruppens arbete 

 

 

RH 

 

Nästa möte 

 

Må 5 september kl. 10-12 Götarummet, Regionbibliotek 

Östergötland 
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