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Den ena entrén är tydlig men den andra helt anonym. Sätt upp en 
skylt på den entrén också. Se till att öppettiderna är mer synliga på 
entrén. 
 
Fönsterna ut mot gården borde utnyttjas till att berätta om vad som 
finns i biblioteket. Ett exempel kan vara att sätta upp symboler i 
frostat vitt i fönsterna som symboliserar bok, dator, wifi, information, 
barn etc. 
 
Se över så det inte är en ”baksida” som möter de förbipasserande.  
 

w i fi 	  



I entrén händer det väldigt mycket. Det är kaffe, 
jukebox, affischer, dator, infofoldrar etc. 
 
Skapa en tydlig plast för jukeboxen och rama in 
denna plats, t ex genom att måla väggen i svart 
och skriv mediejukebox på väggen. Ta bort alla 
olika skyltar som ska förklara vad det är.  
 
Skapa ett mysigt och tydlig ”café”. Mjukare 
sittplatser hade gett ett mer välkomnande 
intryck.  
 
 
 
 
 
 
 
Rensa bland all information, och gör EN plats till 
anslagstavla/information. 

Kaffe	  



Det är ljust och öppet när man kliver in och man 
möts av ett tema bord. Bra. 
 
Däremot saknas navigering och tydlighet om att 
biblioteket fortsätter ner till vänster syns knappt och 
känns inte inbjudande. Lys upp bättre framför 
trappan, och byt ut tavlan och den tomma vagnen 
mot navigering, dvs skriv på väggen med stor text 
vad som finns ner till vänster en trappa ner. 
 
Berätta också vad som händer i hyllorna på den heta 
platsen till vänster och skriv på väggen vad som är 
lämna och vad som är låna. Den heta väggen både 
vid lämna och låna används idag till konst. Använd 
istället ytan för att inspirera till merlån.  
  



Flytta fram småbarnsavdelningen så att det är den 
som möter besökaren först.  
 
Använd de båda pelarna till att göra till träd som ger 
en lekfull känsla och runt trädet längst in görs en 
sorts trappa med kuddar som man kan sitta runt tex 
för mindre sagoläsning eller där vuxna och barn kan 
sitta tillsammans.  
 
Gör ett sagorum där småbarnsavdelningen finns 
idag, jobba med ett tema som passar både stora och 
små barn, t ex orientaliskt tema med mattor, 
textilier och lyktor. Det känns mysigt, äventyrligt 
utan att bli för barnsligt.  
 
Och flytta tidningsrummet direkt till vänster  
  



Se till att fylla hyllorna och att fronta så mycket 
böcker som möjligt – det finns plats till det. 
 
Och välj gärna böcker till gavlarna som förutan att 
representera hyllan också går i samma färg.  
 
Berätta på väggen vad som finns i hörnet för att 
locka dit. Använd översta hyllan som navigering och 
fronta böcker som hjälper till att locka besökaren 
ner.  
 
Gör en temaexponering nere i faktaavdelningen. 
Bra med sitt platser nere vid fönsterna.  
 
Ta bort saker som finns över hyllorna som inte har 
ngt syfte att hjälpa till att navigera. 
  

Fakta	  om	  …	  



När man kliver ner i den vänstra delen av 
biblioteket möts man av en glasmonter.  
Detta är en mycket het yta, som bör innehålla 
ngt mer tillgängligt och interaktivt.  
Ett förslag är att flytta hela temaexponeringen 
lite mer till vänster där hantverkstemat fortsatte 
och att det blir mer utav böcker och andra 
medier som innehåller hantverk som också får 
komma fram.  
Använd den första gaveln för att göra en 
exponering som får ta mer plats. 
 
Pelarna kan också med fördel användas till 
navigering istället för olika affischer.  
  

x	  



Återigen ta bort affischer på pelarna. 
Fundera också om hur det skulle vara om 
hyllorna flyttades alla en bit till vänster så att 
pelarna inte kommer mitt i gången, utan kan 
användas för navigering.  
 
Se till att böckerna på gavlarna håller samma 
färg. Och att raden längst ut är lockande, fronta 
vertikalt. 
Och att det finns ngt längst ner i gången som 
känns lockande istället för an tavla eller en grön 
växt.  
  



En härlig Unga Vuxna avdelning som med små 
saker kan blir ännu bättre.  
T ex låt loggan få ta plats på pelarna.  
Vänd soffan mot väggen så den inte står med 
ryggen mot fönstret – det är ett skyltfönster 
också som måste vara lika attraktivt inifrån som 
utifrån.  
 
Vänd böcker i hyllan som är av samma färg så 
varje hylla får ett färgtema.  
 
Ha ETT tydligt tema på hyllorna mitt på golvet 
som är vänt mor besökarflödet (så man inte 
möts av en tom gavel) 
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