
Norrköping 17-12-12 

Kära biblioteksbesökare! 
 

Under året som har gått har du både skrivit brev till mig och gett mig värdefulla 
synpunkter på min whiteboardtavla. Tack så mycket för att du har tagit dig tid    
att göra det. Det har varit både roligt och intressant att få ta del av dina tankar 
och åsikter. 
 

Jag vill börja med att tacka för berömmet för mina studieplatser, framför allt     
verkar du gilla de sittplatser som finns i min tysta zon. Du skriver att du upp-
skattar både mina fåtöljer och de enskilda arbetsplatserna och att jag erbjuder     
en trivsam miljö att studera i. Men du önskar att jag kunde ha tydligare skyltar 
om vilken ljudnivå som gäller. Jag kommer att se över skyltningen av mina zoner 
och försöka göra det tydligare. 
 

Du har också skrivit att du önskar fler sitt- och studieplatser och framför allt vill 
du ha fler grupparbetsplatser. För att jag ska kunna erbjuda fler studieplatser där 
det går att sitta och arbeta i grupp tar jag bort några bokhyllor på övre planet och 
ersätter dem med bord och stolar.  
 

I min tysta läsesal önskar du en annan möblering för att det inte ska bli så likt ett 
”klass-rum” och du vill också att det ska finnas mer elkontakter runt borden. Jag 
tar till mig dina förslag och jag ska se hur jag kan gå vidare med dem. 
 

En annan önskan som du har är söndagsöppet och längre öppettider på var-
dagarna, vilket jag inte kan erbjuda i dagsläget. Däremot har jag haft extra öppet 
några söndagar i samband med tentaperioder vid ett par tillfällen under året och 
även nästa år kommer jag att kunna erbjuda det.  
 

Du har gjort mig uppmärksam på att källsorteringsmöbeln vid entrén behöver   
fler fack för sortering av ännu fler typer förpackningar. Därför finns det numera 
också ett kärl för återvinning av plastförpackningar. 
 

Du har efterlyst fler växter för att öka trivseln i mina lokaler, men eftersom det 
finns ett avtal när det gäller växterna kan jag inte ställa ut fler för tillfället. Ett    
annat av dina önskemål som jag inte heller kan tillgodose i nuläget är att det ska 
finnas toaletter i mina lokaler, eftersom det skulle kräva en större ombyggnation.  
 

Till sist vill jag tacka för de uppskattande orden om min personal. Det är verk-
ligen roligt att höra att de är trevliga, kunniga och hjälpsamma och att du alltid 
får ett bra bemötande vid dina besök.  
 

Fortsätt gärna att höra av dig till mig med dina synpunkter och åsikter så att jag 
kan förändra och förbättra mina lokaler och service på bästa sätt. 
 

Med vänlig hälsning, Campus Norrköpings bibliotek 


