2015‐02‐13
Efter att vi var på studiebesöket på Posten i Linköping blev det klart för mig med flera att vi bör se
över vår märkning och hantering av Göta böckerna.
Vi bör:
Förenkla hantering av Göta böckerna genom att gör tydligare märkning av böcker, både returer och
reservationen.
Har vi en mer gemensam märkning kommer det vara enklare att se vart böckerna ska, det blir även
bättre arbetsmiljö + mer ekonomiskt.
Sortera så mycket vi kan redan på biblioteken. Lägga alla böcker som skall till Norrköping, Linköping
med flera i separata backar.
Vi i Linköping och Norrköping sorterar redan alla böcker i separata backar. Det är säkert fler bibliotek
som gör detta. Detta medför att Posten bara behöver flytta backen till rätt vagn och slipper sortera
enskilda böcker en extra gång.
Detta kommer medföra snabbare hantering och böckerna kommer att slitas mindre.
Jag förstår om vissa bibliotek har platsbrist för att kunna ha 12 backar framme, men om ni sorterar
till de större biblioteken så skulle detta förenkla hela kedjan.
Märkning av böckerna:
‐ När det gäller märkning av böcker så kommer den att minska om vi redan sorterar så mycket
som möjlig på biblioteken.
‐ Norrköping lägger en lapp i backen där det står t.ex. ”Allt i lådan till Linköping”
Min tanke med detta mail är att vi får så bra arbetsmiljö i arbetet med Götaböckerna som möjligt. Jag
tror inte antal böcker i cirkulation kommer att minska, troligtvis öka i en framtid med teknik som gör
det enkelt att reservera böcker och dyl. och då gäller det att se över rutiner och arbetssätt
regelbundet för att göra arbetet så enkelt som möjlig.
Ni får gärna kontakta mig om det är något ni undrar över eller vill kommentera.
Mvh.
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