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Protokoll Göta logistikmöte 8 mars 2012 
 
Närvarande: Rolf Holm/LBÖ, Margareta Palmquist/LBÖ, Mona Ahrén/LBÖ, Roger Stenberg 
Posten AB, Christine Bellevik/Lsb, Magnus Lundvall/Lsb, Ann-Marie Juvas/Finspångs 
bibliotek, Mona Quick/Mjölby bibliotek, Kristina Nordell/Nsb, Arja Nyman/Motala bibliotek, 
Erland Fahlbeck/Valdemarsvik, Marie Eriksson/Söderköpings bibliotek, Kathrin 
Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Ruzica Pucar, Vadstena bibliotek, Gen Larsson/Boxholm 
bibliotek 
 
Dagordning 
    
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

initialer 
 
Protokollförare 
Rolf Holm, 
Länsbibliotek 
Östergötland 

  
RH 

 
Posten AB - 
avstämning 

 
Roger Stenberg Posten AB, logistikansvarig för 
bibliotekstransporterna deltog i mötet 
 

 
RH 

 
Reservations 
lappar – rutiner 
vid skickning och 
tillbakalämning 

 
*Boxar med skivor:  
kräver gummisnodd för att inte gå upp när vi skickar. 
Samma när vi skickar åter. 
*Talböcker:  
1. Enstaka emballage kräver ej gummisnodd 
(emballaget är utformat för att inte gå upp). Slips ska 
finnas här (är lika med lapp- ingen gemensam - här kan 
biblioteken fixa det själva).  
Samma när vi skickar åter. 
2. Flera emballage som ska till samma ställe kan sättas 
ihop med gummisnodd En slips ska finnas här.  
Samma när vi skickar åter.  
*Vanlig bok:  
slips i boken vid skickning. Det ska framgå vart det ska. 
Ett alternativ är att lägga allt i en låda med samma 
destination och namnge lådan. 
Samma när vi skickar åter. 
*Reserverad bok:  
reservationskvitto behövs istället för slips. Vanligt 
förfaringssätt generellt är vikt A4 kvitto. Posten har 
sekretess.  
(tillsvidare gäller det inte Lsb som ska utvärdera frågan 
ang. utformningen på det egna reservationskvittot 
*Posten AB kommer att ta fotoexempel på eventuella 
försändelser där adressater är otydlig 
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Sorteringsställen 
 

 
 
Allt sorteras vid postterminalen i Linköping 

 
 
RH 

 
Stor mängd 
böcker till Lsb 
 

 
Linköpings stadsbibliotek får en stor mängd böcker från 
Posten AB. Inga större felskick har upptäckts 

 
RH 

 
Lådor vita och 
blåa - antal och 
storlek 

 
RS större volym från februari 2012. Ett av de större 
problemen är att det fattas lådor runt om på BIÖ. 
Lösning 6-7 blå lådor i reserv på varje bibliotek som 
kompletteras med lock. RS/Posten AB ska från nu se till 
att denna reserv skapas på varje bibliotek 
 

 
RH 
 

 
Lådor – vem 
beställer fler 

 
Länsbibliotek Östergötland kontaktas om det är brist på 
lådor. Det gäller tom 2 april 
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Fint stoft på 
transporterade 
böcker – problem 
 

 
Ett problem som uppmärksammats sedan ca 2 veckor. 
RS följer upp detta och återkopplar under måndag 12 
mars 
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Talböcker – 
fastställd policy 

 
På styrgruppsmötet 6 mars 2012 bestämde styrgruppen 
(består av länets bibliotekschefer) att: Talböcker kan 
skickas och plockas mellan kommunbiblioteken. Dessa 
ska behandlas som en vanlig tryckt bok. Hänsyn tas till 
om en talbok är nedladdningsbar. Varje bibliotek laddar 
ner det material som behövs. Det går naturligtvis också 
att låna det som finns att låna. 
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Nästa möte  

 
Onsdag 4 april kl 9-12, Linköpings stadsbibliotek 
Götarummet 
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