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Valdemarsvik bibliotek ligger i en fantastisk byggnad 
med karaktär. Från ena hållet från vägen syns en skylt 
med bibliotek, men kommer man från andra hållet finns 
det ingen indikation på vad som finns i byggnaden eller 
var biblioteket finns. 

Entrén till biblioteket hittas genom 
gula skyltar på trottoarpratare, 
vilket är ett bra initiativ.  
Dock hade det kunnat supporteras 
av en mer permanent indikation 
på var man går in och dessutom 
göra alla passerande mer 
uppmärksam på att här finns 
biblioteket, om det sattes upp en 
stor skylt på gången och över 
entrén 

Det är ganska mycket trafik/passerande som går förbi 
biblioteksentrén vilket borde utnyttjas mer. Fasaden 
bör ses om en ”gratis” annonsplats. Här kan fönstren 
användas som ett enkelt alternativ till att affischera för 
saker som händer på biblioteket, t ex författaraftnar, 
sagostunder, utställningar etc. OBS! tänk på att inte 
skicka för många budskap, välj ett!. 



Tydlig skylt över entrédörrarna men för många budskap på dörren. 
Ta bort och ha kvar öppettiderna till höger samt välj ett budskap att sätta 
till höger och om det ska vara en A4 sätt två likadana – låt det gärna vara 
samma budskap som ute i ”skyltfönstret”. 

De tre hyllorna i olika format, 
färg och form bör bytas ut mot 
EN inspirationstema-
exponering som skapar wow. 
(Halloween, jul etc.). Detta är 
den fösta heta ytan där 
besökaren får sitt första 
intryck. 

Bra med anslagstavla precis till vänster. Rensa och 
sätt planscherna innanför ramen så de inte hänger 
utanför tavlan. Ta bort bordet om möjligt och sätt 
“flyers” I fickor på tavlan. 

Synd att använda en sådan het vägg till kart och 
klocka. Flytta karta, förslagsvis ner till lokalhyllan.  
Och skapa en vägg för nyheter eller favoriter. Skriv 
med text på vägg och sätt dit tavellister att ställa 
böckerna i. 



Kul disk med med boktapet. Dock en önskan 
om mindre disk som är mer omslutande 
pelaren och tar mindre plats. Bra idé. 
 
Ren och lugn disk i övrigt med fåtal budskap 
som syns.  
 
Nalleteman bra men gör sig bättre utan 
glasmonter och hellre en öppen hylla eller med 
tavellister på pelare.  
Detta gäller samtliga temaexponeringar i 
glasmonter som bli utställning istället för 
inspiration. Tips, om man känner sig manad till 
att skriva en skylt låna gärna för att ingen 
vågar låna, då är exponeringen inte tillräckligt 
tillgänglig. 
 
 



Bra navigering i tak, och en härlig gång att lockas ned i i mitten. Bra med rörlig bild/skärm längst ner, det lockar ner.  
När man går i gången kan navigeringen dock förstärkas genom att använda pelarna att skriva vad som finns in i rummet. 
Dvs svart text på pelarna som t ex säger ungdom, fakta etc.  
Tänk på att de hyllor som står utmed denna motorväg är väldigt heta och vara bland de mest attraktiva i biblioteket. Visa 
fler böcker här med omslaget mot besökaren och fundera på vilken genre vi sätter här – det bör vara något som tilltalar 
många.  
 
 
 



Fundera på vilka hyllor som är heta och ska 
locka besökaren vidare ner eller runt i rummet. 
Dessa hyllor bör vara de mest attraktiva med 
mycket bokomslag mot besökaren. 
 
Generellt i biblioteket är böckerna frontade utan 
en röd tråd och linjer. Se till att hålla linjer så 
det skapar ett lugn för ögat och så mycket som 
möjligt hålla ihop omslagen i samma hylla med 
ett färgtema. Hade serieböckerna på gaveln 
varit i EN färg hade intrycket blivit mycket 
starkare. 
 
Rensa uppe på hyllorna, i delar av lokalen 
upplevs det plottrigt. 
 
 
 



Utnyttja gavlarna bättre till att attrahera och 
berätta för besökaren vad som gömmer sig i 
hyllorna bakom.  
Sätt t ex upp tavellister.  
 
 
 

Bra att många böcker är frontade men gör det 
med raka linjer, enhetligt, färgskala så blir 
intrycket effektivare och inte så plottrigt. 
 
Se till att alla böcker står rakt fram.  
 
 
 



Bra rum i rummet av barnavdelningen. 
 
En tema/inspirationsexponering i barnavdelningen saknas. Utnyttja t ex platsen där snurran 
står för att även använda hyllan bakom som nu är gömd. 
 
Det finns massor med plats i hyllan för att överraska och att visa böcker – vänd på rätt höjd så 
att barnen ser det. Låt en gosekatt sticka ut bland böckerna om katter. 
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