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Nu rullar biblioteksbussen in på årets bok - och 

biblioteksmässa i Göteborg!  

Den 27 och 28 september kan alla besökare på årets mässa i Göteborg besöka 

kommunens biblioteksbuss.   

– Vi står parkerade utanför entrén till Svenska mässan och visar att vår nya buss har 

nästan alla möjligheter som ett riktigt bibliotek har, säger Karin Blomqvist, förste 

bibliotekarie på Lindesbergs bibliotek.  

Den nya biblioteksbussen är större, rymligare, innehållsrikare och modernare än sin 

föregångare. Här finns internetuppkoppling och en väl tilltagen läshörna för bok eller 

tidningsläsande.  Det finns också en mindre monter där kommunens museiverksamhet kan visa 

upp olika historiska föremål och bilder från bygden.  

Men det mest uppseendeväckande är kanske den utfällbara väggen som gör att det skapas mer 
plats på” bredden” för besökare när bussen står parkerad. 

- Den tekniska lösningen gör att vi kan ta emot större grupper på besök. Till exempel 

förskolebarn på sagostund eller barnteater, eller en författare som vill möta sina läsare. Vi 

erbjuder också IT-hjälp i form av hur man använder e-post eller bra tips på hur man söker på 

nätet, berättar Karin.  

Bussen fungerar som en mötesplats och är en viktig del i kommunens landsbygdsatsning. Här 

erbjuds både konsumentvägledning och samhällsinformation.  

-  Biblioteksbussen kör till ställen där det är långt till ett vanligt bibliotek. En pratstund samtidigt 

som du tar del av det senaste inom litteratur, film och musik eller får hjälp att söka information 

är uppskattat av många invånare. Att nu även visa upp den för besökare från hela Sverige känns 

extra roligt, säger Karin.  

I år firar dessutom verksamheten med biblioteksbussen 40 år. Det firas lite extra under mässan i 

form av en enklare kortfilm som visar bussen från då till nu.   
-  Vi har bland annat med ett klipp som visar hur det såg 1978 när bussen åkte sin allra första 

tur, berättar Karin som ser framemot att få berätta mer om bussen, dess historia och nuvarande 

verksamhet på årets mässa i Göteborg.  

 

Under 2017 lånades cirka 15 000 böcker och tidskrifter ut via bokbussen, som besöker en rad 

mindre orter i Lindesbergs kommun. Den nya bussen levererades i maj och har hittills hunnit åka 

250 mil i kommunen. Den väger 18 ton och rattas av bussförare och biblioteksassistenten Mimmi 

Trång.  

Förutom biblioteksbussen kommer även personal från kommunens näringlivsenhet att medverka 

under dagarna för att marknadsföra kommunen och Lindesberg som plats.  

Mer information: Karin Blomqvist telefonnummer: 0581–81148 


