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Kära biblioteksbesökare!  
 

Under året har du varit flitig med att tycka till om mig på min whiteboardtavla, 
vilket jag är väldigt glad och tacksam över. Dina synpunkter är viktiga för hur 
jag kan stå till tjänst på bästa sätt. 
 

Du skriver att du önskar fler läsplatser och fler grupparbetsplatser. Jag har    
flyttat bort böcker från ytan längst ner till höger, den så kallade Ikarosytan, för 
att göra plats för fler trevliga, sittvänliga läsplatser och grupparbetsplatser. 
 

Det senaste året har det pågått ombyggnationer här hos mig vilket har genererat 
en del oväsen. Du har uttryckt ett önskemål om att få låna hörselkåpor. Detta 
önskemål har jag hörsammat och sett till att verkställa.  
 

Likaså har du önskat fler eluttag, vilket jag tycker är en mycket värdefull syn-
punkt. I   kombination med att jag flyttat grupparbetsplatserna, har jag även    
utrustat dessa med fler eluttag.  
 

Jag har en del äldre bokvagnar, vilka ibland gnisslar, vilket du påpekat. Så snart 
jag eller du märker detta, ser jag till att ändra detta. 
 

Du gjorde mig uppmärksam på att de publika datorernas skärmar och tangent-
bord behövde rengöras. Denna viktiga synpunkt har jag vidarebefordrat till IT 
som äger datorerna och de har rengjort skärmarna och tangentborden.  
 

Du har även skrivit att du tycker luften är dålig i vissa utrymmen. Jag har talat 
om det för de som äger fastigheten. Tyvärr kan jag inte göra mer själv. 
 

Du tyckte det var svårt att hitta böcker hos mig. Därför har jag satt upp bättre 
kartor över mitt bokbestånd vid informationsdisken. Du skrev att en av häft-
apparaterna var trasig. Den är lagad. 
 

Du önskade längre öppettider, samt söndagsöppet. I nuläget kan jag inte er-
bjuda längre öppettider, men under tentamensperioden har det varit öppet     
under två söndagar.  
 

Du uttrycker även din uppskattning genom att skriva att du tycker det är triv-
samt och att de som jobbar hos mig är trevliga och hjälpsamma. 
 

Att du vill dela med dig av dina åsikter och synpunkter uppskattar jag väldigt 
mycket. Tack vare dem har jag blivit en ännu bättre studieplats för dig.  
 

Med vänlig hälsning, Vallabiblioteket 


