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Lokala medier

Kulturförvaltningen
Värnamo kommun

Ny bokbuss 2022 – bussen står stilla en månad
Fyra miljoner kronor har avsatts för inköp av en ny bokbuss till Värnamo
kommun 2022. Investeringen finns med i den budget- och flerårsplan som
antagits av kommunfullmäktige.
Kulturnämnden hade äskat fem miljoner år 2020, men trots prutningen är
kulturnämndens ordförande Eva Törn (M) nöjd.
-

Det är ett tydligt ställningstagande för att vi ska ha en bokbuss i
Värnamo kommun även i framtiden. Det känns väldigt bra i en tid
där en del kommuner tagit bort sin bokbuss av besparingsskäl.
Bokbussen är själva grunden för att biblioteket ska nå ut i hela
kommunen och vi vet att bussen är älskad av många. Sedan får vi se
exakt vilken summa och investeringsår vi landar på i slutändan,
säger Eva Törn.

Arbetet har inletts på kulturförvaltningen med att ta fram ett underlag för
hur en ny buss ska se ut och vilka funktioner den ska fylla.
-

Tekniken går snabbt framåt, vilket hela tiden förändrar
förutsättningarna och skapar nya möjligheter. Samtidigt fyller en
bokbuss delvis andra funktioner än vad den gjorde förr, även om
grunduppdraget är detsamma: att nå ut med litteraturen och
biblioteksverksamheten i hela kommunen, säger bibliotekschef
Ann-Christin Ekelund.

Den nuvarande bussen köptes in 2006 och fick pris som årets bokbuss i
Sverige av Svensk Biblioteksförening. Tio år sliter på en buss och nu är
bussen inne på verkstaden för en helrenovering. Det handlar framför allt
om att åtgärda rost, bucklor och lack, för att bussen ska kunna användas
fram till 2022. Det innebär att alla bokbussturer är inställda från och med i
dag och fram till 4 november.
-

Biblioteken i Rydaholm, Bredaryd, Forsheda och på Vråen är öppna
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som vanligt, liksom stadsbiblioteket. Vi hoppas att de flesta av
bussens låntagare har möjlighet att ta sig dit under tiden, så är alla
varmt välkomna tillbaka till en uppfräschad buss i november, säger
Ann-Christin Ekelund.
Filialen i Bor är fortfarande stängd på grund av skolans ombyggnation, men
öppnar igen nästa år.

Mer information
Bibliotekschef Ann-Christin Ekelund 0370-37 76 63
Kulturnämndens ordförande Eva Törn 070-960 75 09

