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Policy rumsbokningar bibliotek
De allmänna sittplatserna som finns i biblioteket är inte bokningsbara. Samlas flera
tillsammans är det viktigt att respektera övriga besökare och samtala i låg ton.
Då efterfrågan på rum och sittplatser är stor kan inte en verksamhet/organisation eller grupp
boka upp flera rum samtidigt.
Andra avdelningar eller verksamheter inom kommunen kan boka rummen då det finns
koppling till bibliotekets verksamhet eller ger positiva effekter för biblioteksverksamheten.
Rummen kan som regel inte bokas av andra kommunala eller externa verksamheter som
önskar ha arbetsmöten.
Rum/lokal lånas inte ut till politiska möten.

Grupprum 1 och 2
Grupprummen är bokningsbara för besökare som önskar studera i grupp och kunna prata
med varandra utan att störa andra. Rummen är lyhörda så samtal sker med låg samtalston.
Rummen är i första hand avsedda för någon form av studie eller läsning.
Om man bokat ett grupprum men inte kommit inom 15 minuter stryks bokningen. Om man
uteblir vid upprepade tillfällen så nekas man fortsatt bokning.
Endast ett tillfälle per gång kan bokas och ny bokning kan ske först då tillfället har passerat.

Eiwor Wallin
Rummet är i första hand avsedd till bibliotekets verksamhet samt till verksamhet med stor
koppling till biblioteket. Då rummet inte är bokat är det möjligt att sittplatserna i rummet
används av flera samtidigt. Samtal sker med låg samtalston.

Tyst studierum
I rummet ska som regel tystnad råda. Endast platsen vid släktforskningsdatorn och
studiedatorn är bokningsbar. Övriga sittplatser är inte bokningsbara.
Samtal i låg ton tillåts då rummet inte används samtidigt av personer med olika syften.

Örnen
Utrymmet fungerar som allmän yta och del av bibliotekslokalen. Det får användas av
besökare då det inte är bokat internt.
Vid bokning av utrymmet får man ha förståelse att både besökare och anställda går igenom
rummet då det ligger i anslutning till kontoren och kopieringsrummet.

