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SAMARBETE, MOD, VÅGA TÄNKA NYTT 

Rapport från studieresa Sundsvall-Sandviken, 2016-04-26--27 

Regionbiblioteket kommer att erbjuda olika utvecklingsspår inom det digitala spåret - delaktighet, 
flerspråk, barnbibliotek, mobilitet mm.  För att få inspiration bjöd vi in personal på biblioteken i 
Östergötland, målgruppen var bokbusspersonal, barnbibliotekarier, kontaktpersoner för Digidel och 
MIK (medie- och informationskunskap), att följa med på en två dagars studieresa till Sundsvall för att 
besöka Kulturmagasinet, http://www.sundsvall.se/kulturmagasinet och Sandviken för att besöka om 
Litteraturhuset Trampolin, 
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139
d.html 

Vi fick många tankar och idéer med oss hem och här kommer ett litet axplock. 

RESAN 

Tillgänglighetsanpassad buss 
Vi reste med en tillgänglighetsanpassad buss som togs fram 2006 av Ädelfors folkhögskola i 

samverkan med bl a Trafikverket och Allmänna Arvsfonden. Busen ägs idag av Nilsbuss i Vimmerby. 

 

Bussen är byggd för att funktionsnedsatta resenärer skall kunna färdas bekvämt, tryggt och utan 

hinder under längre resor. Bussen har många olika hjälpmedel. Bland andra en rullstols- och 

permobillyft som klarar 400 kg, och en lyft i taket som gör det möjligt för en rullstolsburen 

passagerare att sitta i bussens säte var en vill samt förflytta sig till den tillgängliga toaletten som 

rymmer tre personer. 

 

 

 

 

Bussfakta/Utrustning 

• Plats för 48 personer, Konferensanpassad ca 30 personer  
• Rullstols- och permobillyft  • Traverssystem typ LIKO 
• Minikök med mikrovågsugn • Tillgänglig toalett  
• Klimatanläggning  • Konferensbord 
• Hörselslingor och syntolk  • Läderklädsel 
• Uttag för datorer 220 v  • OH och datautrustning 
• Bra avstånd mellan sätena  • 8-kanal stereo 
 

http://www.sundsvall.se/kulturmagasinet
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139d.html
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139d.html
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Kurs i tillgänglighet 
På resan till Sundsvall fick vi en kortare utbildning om tillgänglig information och tillgänglig 

verksamhet av Agneta Lindqvist, ordförande för handikappföreningarna i Östergötland. 

Tillgänglig information 

Agneta berättade om Klarspråkslagen som gäller från 1 juli 2009. Vi behöver tänka på läsaren, varför, 

till vem, syfte, skriv det viktigaste först, skriv kort. Även layouten behöver vara tillgänglig, fet stil är 

bättre för att markera text än kursiv stil och VERSALER. Vi får inte heller glömma bort att det finns 

alternativa format, lättläst svenska, inläst, punktskrift, stor stil, inspelad information med 

teckenspråk, tillgänglig PDF. Vi behöver också tänka på hur vi skyltar bl a placering, utformning, 

belysning, elektroniska och glöm inte säkerheten. Bra ljudmiljö – ljus, använd högtalaranläggning och 

mikrofon vid personalmöten och konferenser, hörslinga, teckentolk och skrivtolk, något som vi 

behöver bli bättre på.  

Agneta visade också ett exempel på hur det inte skall se ut 

 

Tillgänglig verksamhet 

Agneta började med att förklara en del begrepp: Person med funktionsnedsättning, på grund av 

fysiska, psykiska, intellektuella, medicinska sjukdom/skada och att ett funktionshinder uppstår när en 

person möter hinder i miljön. Ca 1,8 miljoner människor har en funktionsnedsättning och 1 miljon är i 

åldern 16-64 år. 70 % har en nedsatt arbetsförmåga. Det finns flera lagar som talar om hur det skall 

vara bygglagstiftning, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen, Språklagen och Lagen om offentlig 

upphandling. När vi pratar om tillgänglighet avses fysisk, information, kommunikation och 

verksamhet. Vi måste möjliggöra delaktighet och jämlikhet på arbetsplatsen och varför skall vi då 

anställa någon med funktionsnedsättning, ja bl a för att vi skall få ny perspektiv, nya idéer och 

innovationer, nya infallsvinklar, nya/andra användningsområden, nya produkter och nya kunder. 
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Ett bra exempel på en disk 

 

Olika skrivövningar 
Mellan utbildningspass, fika och diskussioner fick deltagarna prova på olika skrivövningar ledda av 

Annika Holmén. Dessa var mycket uppskattade. Bl a testade vi black poetry där man med en svart 

penna stryker över många slumpvis valda ord, utan att fundera, på en utriven sida ur en bok och fram 

träder en dikt. Deltagarna fick läsa upp sina dikter och vem vet, det kanske är början på en ny 

diktbok. Här kommer några av deltagarnas black poetry: 
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Vi fick också ett kvitto utfärdat 2016-01-29 från Gamla landhandeln i Å 
 
Spade  97.50 
Pepparkakor  23:67 
Dillfrö  15:30 
Diskhandskar  19:70 
Kuvert C5  26.90 
Bakpulver    9.90 
Propplösning  34.80 
Långkalsonger  87.50 
Stickor strl. 4,5 32.00 
Snus   27.00 
Högrev 0.9 kg                         106.75 
Råttfälla  45.80 
Round Up, outspädd 78.60 
Nässpray Otrivin 31,25 
Ekologiskt mjöl 1 kg 34.00 
Campingstol, randig 89.90 
REA 
Summa                         498.50 
 
Uthämtat från ombud för systembolaget 
1 Mariestad starköl 5,3 % 14.50 
1 KIR, körsbärsvin 17 % 63.50 
Summa  87.00 
 
 
 

Digitala bussar 
Birgitta Hellman-Magnusson, bibliotekschef i Motala berättade om Mobil biblioteksservice som finns 
i många olika former. Och det är inte alltid böcker som är i fokus. 2008 gjorde bibliotekscheferna i 
Östergötland en studieresa till Finland. Ett av målen för studieresan var Netti-Nysse, Tammerfors 
bibliotekets IT-buss som åkte runt i hela Tammerforsregionen för att lära ut internet. Bussen var 
utrustad med trådlöst internet och tio datorplatser så kurserna kunde hållas direkt på bussen. 
Grannar på en gata, måltidsbiträden på en skola eller medlemmar i en hembygdsförening. Alla kunde 
gratis efterfråga Netti-Nysses tjänster. Ombord jobbade fem personer varav två komvuxlärare, så 
man såg det som en del i vuxnas lärande att lära ut grundläggande internet. Några år senare vann 
Netti-Nysse ett fint pris i EU-sammanhang. Bussen prisades för sitt innovativa sätt att överbrygga den 
digitala klyftan i samhället.  
Den digitala bokbussen i USA är en uppdaterad form av den traditionella bokbussen, som rullar över 
hela kontinenten för att marknadsföra bibliotekens digitala böcker. Besökaren kliver ombord i en 
hightech-buss, där man kan peka, trycka, klicka och lyssna på digitala böcker och känna på olika 
bärbara enheter. Det blir en upplevelse av hur det digitala utbudet ser ut, och ett spännande försök 
att gestalta det digitala i det fysiska rummet.  
Geek-bus är en annan sorts hichtech-buss som rullar i Texas. Den är utrustad med 3D-skrivare och 
raspberry pi-lådor och målgruppen för dess verksamhet är skolelever som får pröva på 
programmering.  

Utifrån detta kvitto fick vi uppgiften att berätta vilken 

person som hade köpt detta. 

Det här är Linda Hjert-Axelssons berättelse: 

”Försakade råttor, fräste Hjördis och stoppade en rejäl prilla 
i den nyinköpta råttfällan. Egentligen hade hon tänkt lägga 
högreven i en gryta på svag värme, eftersom hon lade läst 
om långkok i senaste numret av LAND. Men den skulle nog 
bli mör i mikron också. Fem minuter på högsta effekt gjorde 
susen på det mesta. I alla fall om hon sköljde ner det med 
en Mariestad.  
 
I stället drog hon på sig långkallingarna och sniffade upp två 
rejäla doser nässpray i snoken. Sedan gick hon ut med 
spaden i högsta hugg och den nya campingstolen under 
armen. Väl ute hällde hon round up – den icke utspädda 
varianten – över en så stor del av gräsmattan som det bara 
gick. Sedan lutade hon sig tillbaka i stolen, halsade en halv 
flaska körsbärsvin och väntade på att få se  gräset dö. I 
morgon skulle hon köpa en ny 50-litersdunk ... och kanske 
ringa en asfaltsläggare ...” 
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Betalbokbussen i Torsby i Värmland är en vanlig bokbuss som har utrustats med en teknikhörna och 
som erbjuder besökarna möjlighet att utföra sina bankärenden på bussen. Personalen lär även ut 
grundläggande internet. Det är biblioteket i Torsby som driver betalbokbussen med stöd av Post- och 
telestyrelsen.  
 
 

 

 SUNDSVALL 

Förstudie Regional Digital Mediebuss Östergötland 
2015 erhöll Regionbiblioteket medel från Vinnova till en förstudie som skall genomföras under 2016, 
Digital Mediebuss. Under förstudien skall vi undersöka förutsättningarna för hur befintliga bokbussar 
kan utvecklas till digitala mediebussar.  I Östergötland finns det tre bokbussar i Linköping, Norrköping 
och Motala. 

Mobibblan Sundsvall 
Personal från samtliga bokbussar var med på studieresan och de var extra nyfikna på Sundsvalls nya 
bokbuss, Mobibblan, som togs i bruk i november 2015. Vi fick information om arbetet med att ta 
fram en ny buss och de berättade om hur personalen sedan fem år tillbaka började fundera på ”vem 
är vi till för och åker vi till rätt ställen”? Det har bl a resulterat i att man ändrade sin turlista, hur länge 
man står på varje plats och till vilka områden man åker. Besöksstatistiken minskade drastiskt i början, 
men i slutet av 2015 var man uppe i samma besökssiffror som innan man ändrade arbetssätt.  

Bussen var bl a utrustad med popout, som gjorde att bussen blev större. Bra med plats för 
rullstolsburna. I bussen fanns också ett bord med en dator, men personalen uppgav att arbetet med 
digital delaktighet går att utveckla ytterligare. Bussen besökte också olika evenemang för att 
marknadsföra sina tjänster. 

Motala kommuns bokbuss är gammal och en ny buss behöver införskaffas, många idéer och tankar 
väcktes inför det arbete som skall göra i Motala med att ta fram ett förslag på en ny bokbuss (digital 
mediebuss).  
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Utrustning 

Datorer med trådlöst nätverk 
Ipad 
Färgskrivare 
Uppfällbar TV med Chromecast 
Bluetooth-högtalare 
Självutlåning med rfid-teknik 
Högtalaruttag i dörrbrunnen för utomhusanvändning 
Hiss för rullstolsburna 
Personalutrymme med pentry och toalett 
Värmeväxlare och golvvärme 
 

Reflektioner från deltagarna om mobibblan: 

 Tycker de arbetat modigt i Sundsvall genom att de jobbat med kartläggning om vilka som 
besökt bokbussen. Sundsvall har tänkt om, spännande. Inte bara jaga statistik. Inte 
superdigitalt på bussen, men tänket finns. Flexibel användning av bussen. Vi tar med oss två 
saker, vilka grupper ska det mobila biblioteket vara till för och hur kan en göra bussen 
flexibel?  

 Svårt att tänka allt rätt från början, men de har lyckats bra i Sundsvall, men hissen vid 
ingången behöver förbättras. Intressant att de analyserat, vilka vänder vi oss till och hur kan 
en göra bussen flexibel? 

 Bra med utrymme för rullstolsburna, stort plus att det går att snurra runt med rullstol. En idé 
till förbättring, flytta ingången bak i bussen. 

 Jättefin buss. Tänker på hur vi jobbar, vilka söker vi upp idag med bussen? Inte söka upp 
folket – låta folket söka upp bussen. Mer tid på hållplatserna behövs. Färre hållplatser och 
mer tid så att besökarna i lugn och ro kan uträtta sina ärenden. Jobba mer över regionerna, 

Bussfakta: 

 
3-axlad lastbil, 
längd 12 meter 
Pris ca 4 miljoner totalt 
leverantör Kingsröd/Kingsland 
Byggare Stephex (Budapest) 
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det behövs mer samarbete och lika arbetssätt. Bra att få med misstagen hem, andra har gjort 
misstagen.  

 Modigt tänk i Sundsvall, nytta, kvalité för de som behöver. Tänk om vi kunde gå ihop i 
Östergötland några kommuner för att ha en gemensam buss, husbil, mindre buss, det skulle 
vara spännande! 

 Bussen når mer folk i segregerade områden, bra att fånga barnen. Vad behöver vi ha i lilla 
Motala? Behövs bra underlag från tjänstemän till politiken för att få upp frågan på bordet 
och att bra beslut kan fattas. 

 

Kulturmagasinet/Sundsvalls bibliotek 

 

Sundsvalls bibliotek finns i kulturmagasinet, en fantastisk miljö. Bibliotekschef Helen Senne 
bibliotekarie Birgitta Ingebrand och Jan Åkerström chaufför (Mobibblan) välkomnade oss och 
berättade om biblioteket och Mobibblan.  

Sundsvalls bibliotek har medverkat i Get Online Week och E-medborgarveckan varje år sedan det 
startade. De har fått extra anslag för att arbeta med digitalisering och har bl a köpt teknik för 
pengarna. De vill också hitta en form som fungerar bra genom att utveckla ett våningsplan till 
Digitlabb/Makerspace, ett utrymme där det skall vara bemannat och finnas datorer/surfplattor. 

Biblioteket håller på med ett 3-årigt skolbiblioteksprojekt tillsammans med Barn & 
Utbildningsförvaltningen. Skall ta fram ett digitalt bokningssystem där skolans lärare kan boka en 
bibliotekarie som kommer till skolan för att undervisa i MIK (Medie- och informationskunskap). 
Uppger att de behöver identifiera vad skolan menar med skolbiblioteksverksamhet. 

Biblioteketsavdelning för barn och ungdomar har ett sagorum, musikul-en anställd musikpedagog. 
Arbetar med att engagera föreningar som kan hålla i sagostunder och där biblioteket står för lokalen. 
Finns schackklubb, sagoberättande på teckenspråk, mångspråkigt pyssel, workshop med i-pads mm. 

Barn och ungdomar i åldern 7-17 år kan gratis få lära sig att programmera och skapa med hjälp av 
teknik vid 5 tillfällen (söndagar). Sker i samarbete med ”Sundsvall 24# där föreningar, it-företag och 
stadsbibliotek ingår. Verksamheten startade i december 2014. Det är ett stort intresse och fullbokat 
varje gång. 

Reflektioner från deltagarna om kulturmagasinet/biblioteket 

 Intressant med arbetsmarknadsåtgärden där biblioteket tagit in personer med olika 
språkkunskaper som kan hjälpa till med it/teknik. Viktigt med samarbete! 
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 Samarbete med föreningslivet, men inget samarbete med handikapprörelsen. 

 Byggnaden var otrolig, häftig och intressant att de fått ihop olika verksamheter. 

 Samarbete med Coder Dojo och öppna förskolan, intressant. 

 Häftiga lokaler, känslan att vara i staden, inte enbart på ett bibliotek. Barnavdelningen, 
jättebra, bra att besökarna kan värma mat, enkelt att vara där med barn, diskbänken jättebra 
– underlättar för barnens vuxna. Böckerna var högt upp för barn i krypstadiet? Bilderböcker 
sorterade i bokstavsordning, är det bra? Varför inga i-pads/datorer på barnavdelningen? Vart 
tar resultatet av barns skapande vägen? Jag tar med mig möjligheterna att skapa med olika 
material, t ex på lov. Barn lär barn. Sundsvall var nyfikna och ville prova olika saker. 
Skolbiblioteksverksamheten, tvärtom hur vi tänker. 

 Lokalerna härliga. Innovativa, nyfikna och duktiga på att arbeta med nyanlända i samverkan 
med arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsåtgärder. Viktigt att titta sig runt i landet 
och genomföra det som är bra. 

 

 Intressant med teknikhjälpen på olika språk borde även fungera i den lilla kommunen. 
använda/samarbeta mer med föreningar i verksamheten där biblioteket står för 
lokaler och marknadsföring. 
 

     
 

SANDVIKEN 
Dag 2 kl 08:00 fortsatte vi vår resa till Sandviken för att få mer information om Litteraturhuset 
Trampolin,  

Vi fick en rundvandring i Litteraturhuset av Linnea Forslund som är programansvarig. 

Linnea berättade att Sandvikens kommun har 37 000 invånare varav 24 000 bor i kärnan. Sandvikens 
Kulturcentrum har två huvudmän, Sandvikens kommun och Folkets Hus. I Kulturcentrum finns 
Bibliotek, konsthall, litteraturhuset Tramplin, Turistbyrå, Kulturförskola, Ungdomscoacher, 
replokaler, SFI mm. Verksamheterna har gemensamma träffar – workshop där de bl a kommit 
överens om gemensamma värdeord och en gemensam grafik profil. Biblioteket har varit ”inneslutna” 
tidigare men nu samarbetar de mer med andra aktörer och det finns en programgrupp i 
Kulturcentrum.  
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Miljöerna i Kulturhuset har utformats tillsammans med barn.  Litteraturhuset som är en del av 
folkbiblioteket invigdes 2014. I Kulturhuset finns flera öppna verkstäder dit barn kan komma efter 
skolans slut. 

  
 
När det gäller arbetet med digital delaktighet finns det en önskan och ambition att arbeta mer 
samlat. Idag använder de sig av sociala medier, t ex facebook, you tube för att informera om olika 
aktiviteter som sker i Kulturhuset. Biblioteket har it-dropin. Tre bibliotekarier arbetar med 
it/teknik/e-böcker varje måndag. Bibliotekspersonalen får många it-relaterade frågor.  
 
Trampolin har samarbetat tillsammans med olika asylboenden om skapande verksamhet. Bl a har det 
anordnats bussresor för barn från asylboendena till olika arrangemang. Mycket frivillig verksamhet 
genom ideellt arbete. Frivilliga anordnade ett möte för nyanlända, 100-tals personer kom. 
 
Biblioteket har arbetat med en omgestaltning av biblioteksrummet och med ett nytt skyltprogram, 
utifrån kundutvärderingar. Diskussioner har påbörjats om filialbiblioteken ligger på rätta ställen. Det 
finns fem biblioteksfilialer i Sandvikens kommun. 
 
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139
d.html  

Crossmediakonsulent, Josephine Rydberg Lidén, informerade om Young Story Architects. Ett projekt 
som vill lägga grunden för ett eget skapande bland unga som ännu inte fastnat i identiteter som 
humanist/tekniker, genom att använda programmering som språk och uttrycksmedel.  
Projektet utgår från dramaturgi (digitala berättelser, göra sin egna ”såpa”, animera mm) + 
programmering och en använder sig av Raspberry Pie och scratch som är ett enkla pedagogiskt 
verktyg.  Projektet vill lära att en ska ta kontroll och makt över produktionsmedel, hur det skapas och 
hur fungerar det egentligen? Det är viktigt att lära datalogiskt tänkande och programmeringsspråk. 
En utgår från fyra utgångspunkter: Vem är hen? Vad vill hen? Vad hindrar hen? Hur övervinns 
hindret?  
 
Här hittar du mer information: 
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin/pedagogisktmaterialochpro
gram/youngstoryarchitects.4.3c4592514b4fff1ad848003.html 

 

Reflektion från deltagarna, 3 saker som jag tar med mig från studiebesöket i 

Sandviken. 

 Vi behöver se över skyltningen i bibliotekslokalerna, det behövs inte specialpedagoger till allt, 
gemensamt program för kulturinstitutioner = bra. 

 Taktila dörröppnarskyltar, varför programmering – eget språk, samverkan Folkes Hus, 
bibliotek, folkhögskola, SFI. 

http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139d.html
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139d.html
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin/pedagogisktmaterialochprogram/youngstoryarchitects.4.3c4592514b4fff1ad848003.html
http://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin/pedagogisktmaterialochprogram/youngstoryarchitects.4.3c4592514b4fff1ad848003.html
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 Ett gemensamt kulturhus, bra planeringar i lokaler och projekt, biblioteket var ljus, öppet, 
bra planerat, lätt att orientera sig i. 

 Pepp att jobba med crossmedialt berättande, tanken att skapa producenter istället för 
konsumenter (egentligen squooshtänket), arbetet med omflyttning av medier, exponering, 
skyltning på biblioteket, tydligt och snyggt. 

 Bibliotekslokalen – ljus, tydligt skyltad, genomtänkt. Redigt samtidigt ombonat, 
språkpåsarna, samarbetsklimatet – även om det kan vara lite knepigt är ambitionen tydlig, 
den gemensamma broschyren med program 2 ggr/år, givande om programmering och 
berättande. 

 Tittskåpsväggen, inspiration till att jobba med teknik & berättande, ”mellis på Trampolin”, att 
samla olika typer av verksamhet under ett tak. 

 Tydlig skyltning, mer färger i biblioteksrummet, trälådor som man kan sitta på/stapla/lägga 
sittkuddar i. 

 Vi vill ha hyllorna som de hade så vi får ordning i vårt Experium! Skapande med Rasberry Pie 
för variation i kreativiteten, samarbete med andra kulturaktörer (det har gått lite trögt för 
oss, men man ser ju hur bra det kan bli (och de var inte ens helt där!)). 

 Det är berikande att titta på befintliga biblioteksrum + verksamheter i landet (det är inte 
nödvändigt att åka utomlands för att få bli inspirerad). Tack för studieresan! 

 Skaparverkstan med olika åtgärder och för människor med olika språk, undersöka 
möjligheterna att ordna eftermiddagar med filmer av berättande programmering (Eftis) – på 
fritiden, bra exempel på tydlig skyltning. 

 Intressant hur fantastiskt fint och inbjudande man kan förvandla lokalerna i en så gammal 
och rätt trist byggnad, att tänka på var barnen finns i förhållande till biblioteket, det var 
intressant hur de lyckas locka tjejer till Raspberry Pi-programmeringen genom att använda 
ordet berättelse istället för programmering. 

 

 Integrera olika kulturverksamheter i marknadsföring & programverksamhet, inte vara rädd 
för omgestaltning, jaga inte låntagare, låt dem komma till biblioteket, vad vill de ha? Vad 
använder de för media? Var inte rädd för att utveckla biblioteket till det bättre. Våga ta 
initiativ till annorlunda projekt som Young Story Architects. 
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Utvärdering    

 

 

Sammanställning utvärdering Studieresa 

Sundsvall-Sandviken 26-27 april  2016 

 

Sätt ett kryss på varje rad:     

Bussen (som vi åker med)  1 6 10 

Information om tillgänglig buss (som vi åker 

med) 

  6 11 

Utbildning tillgänglighet   8 8 

Information om Digitala bussar   9 8 

Skrivövningar   5 12 

Mat, fika och hotell   1 16 

Studiebesök Sundsvalls bibliotek   9 7 

Studiebesök Litteraturhuset i Sandviken   6 11 

 Helhetsintryck   5 12 

 

Vad har varit bäst?  

Öppenhet med problematik runt mediebuss i Sundsvall 
Litteraturhuset och barnavdelningen på Sandvikens litteraturhus 
Young Story Architects, hotellet 
Att få se & höra om mobibblan 
Information om cross-media, scratch, besöket i Sandviken, hotellet med mat 
Reseledarna, en bra ordnad resa 
Titta på Sundsvalls buss, besöket på Sandvikens Litteraturhus 
Litteraturhuset var intressant 
Samtal och samvaro med de andra 
Att få se hur folk gjort verklighet av idéer, allt från bussen vi åkte i till jättestora kulturbyggnader. Det 
blev mer än önsketänkande! 
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Att hela resan verkligen fått en att öppna ögonen, även för sådant man inte visste man var nyfiken 
på. En resa till nyfikenhetens lov! 
Mobibblan 
Jätteintressant 
Inspiration, trevligt umgänge och mycket bra lag 
Att jag har lärt mig väldigt mycket & kommer ha nytta av kunskapen i framtiden 
 

Vi som var med på resan 

Förnamn Efternamn Organisation 

Agneta Lindqvist HSO 

Anna Hagelin Mjölby bibliotek 

Annika  Holmén Regionbibliotek 

Birgitta  Hellman Magnusson Motala bibliotek 

Björn Jarl Norrköpings bibliotek 

Clara Nyström Finspångs bibliotek 

Erika Horvat Boxholms bibliotek 

Helena Agnemar Regionbibliotek 

JOHAN FRANSSON chaufför 

Julia  Larsson Linköpings universitet 

Karin Klevelid HSO 

Kira Berg Regionbibliotek 

Linda Hjerth Axelsson Motala bibliotek 

Lovisa Rydberg Linköpings bibliotek 

Maria Karlsson Finspångs bibliotek 

Mikael Farstrand Motala bibliotek 

Mirsad  Filipovic Motala politiker 

Percy Thernelius Motala bibliotek 

Sanna Lönnqvist Söderköpings bibliotek 

Thomas C Ericsson Kinda bibliotek 

 
Linköping 2016-05-16 
 
Kira Berg, Annika Holmén 
Utvecklingsledare, Regionbibliotek Östergötland 


