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Protokoll Göta logistikmöte 4 april 2012 
 
Närvarande: Rolf Holm/LBÖ, Margareta Palmquist/LBÖ, Roger Stenberg Posten AB, 
Christine Bellevik/Lsb, Magnus Lundvall/Lsb, Mona Quick/Mjölby bibliotek, Kristina 
Nordell/Nsb, Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Ruzica Pucar, Vadstena bibliotek,  
 
Dagordning 
    
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
 
Protokollförare 
Rolf Holm, 
Länsbibliotek 
Östergötland 
 

  
RH 

 
Ny rutin för 
kontakt med 
Posten AB vid fel 
eller problem 
 

 
När fel eller problem uppstår kontaktar Biblioteken i 
Östergötland samt Tranås själva Posten Logistik i 
Linköping enligt följande rutin: Man kommer till 
tjänstgörande trafikledare och redogör för vad det är 
man önskar eller vad man vill fråga om. Alltid 
bemannad dagtid kl 07.00-18.00 må-fr 
 
Detta telefonnummer och e-postadress gäller from april: 
010-4362782 alt. distributionsfilial.linkoping@posten.se 
 
Om ovanstående rutin inte fungerar kontaktas:  
Roger Stenberg (Posten AB)  tfn 010 436 28 13 alt. 
roger.stenberg@posten.se  
kopia till rolf.holm@ostsam.se 
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Lådor - antal och 
lock 

 
Ett av de större problemen är att det fattas lådor runt om 
på BIÖ. Speciellt måndagar. Lösning 6-7 blå lådor i 
reserv på varje bibliotek som kompletteras med lock. 
För uppföljning se punkten kontakt med Posten AB vid 
fel eller problem 
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Lådor – vem 
beställer fler 
 

 
För uppföljning se punkten kontakt med Posten AB vid 
fel eller problem  
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Fint stoft på 
transporterade 
böcker – problem 
 

 
Ett problem som uppmärksammats sedan mitten av 
februari. Viktigt att det finns lock till lådorna. Saknas 
lock kontaktas Posten  
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Postens lådor 
 

Annan storlek diskuterades. Norrköpings stadsbibliotek 
har lådor som de är nöjda med. Uppgift på storlek och 
leverantör skickas till RH 
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Rutiner vid 
skickning och 
tillbakalämning 

 
*För rutiner se föregående mötesprotokoll 
 
*Användning av gummisnoddar-prata och påminn vid 
arbetsmöte på respektive arbetsplats. När det behövs ge 
feedback till kolleger på andra bibliotek 
 
*Tänk på att inte fylla de stora lådorna(vit/grå) för 
mycket 
 
*Åtvidaberg diskuterar på hemmaplan om det kan funka 
att skriva ut A4 kvitton (en ändring) 
 
*Linköping och Norrköping är i dagsläget undantagna 
från normalläget med utskrift i A4-format av kvitton. 
Frågan kan lyftas igen på logistikmöte om det uppfattas 
som ett stort problem 
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Skolor 
beställning 
kommun 

 
Det saknas kommunnamn vid beställning för skolor och 
filialer. Det innebär problem när Posten ska sortera. 
Frågan hänskjuts till kataloggruppen som får se om det 
är möjligt att få in dessa uppgifter i katalogen.  
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Nästa möte  
 

 
Inget datum är bestämt. Nästa möte sker när det behövs 
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