
Linköping 17-12-12 

Kära biblioteksbesökare! 
 

Under året har du varit flitig med att skriva på whiteboardtavlan, vilket jag verk-
ligen uppskattar. Det är spännande att få ta del av hur du använder och upplever 
lokalen och servicen som jag erbjuder.  
 

Du tyckte till exempel att det var kallt i bibliotekets tysta läsesal, så därför instal-
lerade jag nya element där. Fler höj- och sänkbara skrivbord önskades, vilket jag 
också skaffat under året. Numera har vi fem sådana ute i biblioteket, ett i vårt         
resursrum och ett till är på gång. 
 

Du upplevde att det var kallt även ute i bibliotekslokalen och  temperaturen     
mättes, 21-22 grader var det runtom i lokalen. Det var tyvärr inte så mycket jag 
kunde göra åt detta då det nog inte bör vara varmare. Så mitt råd är att ta med     
en extra tröja och jag håller kollen på att det inte blir kallare. 
 

Laptopstöd önskades för att kunna arbeta mer ergonomiskt. Det tyckte jag var ett 
jättebra förslag, så nu går det att låna på biblioteket. Du sade att jag erbjöd för få 
papperskorgar, så jag beställde papperskorgar till grupprummen och avfallskärl 
ute i biblioteket. Du har också önskat fler klädhängare (tamburmajorer) och där-
för har jag ställt ut fler i bibliotekslokalen.  
 

Du ville ha tydligare uppdelning av ljudzoner i biblioteket. Detta har jag nu åt-
gärdat med att vid entrén sätta upp en skylt över färgmarkerade zoner, så att du 
lätt ska kunna se var man kan prata och var det ska vara tyst i biblioteket.  
 

Jag fick önskemålet att vid stängningstid på fredagar spela ”Stad i ljus”. Det 
tyckte jag var en trevlig idé, men tyvärr finns det inga möjligheter till detta. Du 
ville ha varmare ljussättning i lokalerna, men tyvärr kunde jag inte göra så mycket 
åt detta då ny belysning installerades i samband med renoveringen av biblioteket 
2014. 
 

Under den varmare årstiden har du uttryckt en önskan om att kunna gå ut på 
ljusgården, detta kommer snart att vara möjligt. Iordningställandet av den lilla 
innergården är på gång och jag hoppas att det är klart så att du kan sitta där ute 
till våren. 
 

Det var också roligt att höra att du vill ha längre öppettider på helgerna, vi ska se 
vad vi har möjlighet att göra. 
  

Du har också uppmärksammat mig på saker som inte riktigt har fungerat eller    
varit trasigt. Jag har till exempel sett till så att kärvande handtag har åtgärdats, 
att långsam inloggning på datorerna har felanmälts och rättats till, att tangent-
borden har blivit rengjorda och att nya glödlampor har beställts till läsesalen på 
plan 9. 
 

Du har också vid ett flertal tillfällen uttryckt beröm till bibliotekspersonalen och 
det värmer och gläder mig mycket! 
 

Jag är så glad för dina åsikter. Fortsätt gärna höra av dig så att jag kan fortsätta 
att förbättras och utvecklas.  
 

Med vänlig hälsning, Medicinska biblioteket 


