Invigning
av Mönsterås
nya bibliotek
Varmt välkommen
till Mönsterås nya bibliotek
som invigs den 18 januari
av miljöminister Lena Ek

Invigningsprogrammet
Fredag 18/1 öppet 13 – 21
13.00 .................Miljöminister Lena Ek inviger biblioteket
14.00..................Sagostund
15.00 .................Sagostund

Kultur - en källa till välmående

15.30..................Biblioteksvisning
16.00 .................Sagostund
17.30...................Biblioteksvisning
19.00 .................Gerda Antti berättar, ”Handens kontra bokens 		

Forskning visar tydliga samband mellan kultur
och hälsa.

............................betydelse - motsatser eller växelverkande?”
19.30 .................Biblioteksvisning

Lördag 19/1 öppet 10 – 21
10.00 – 13.00 Hitta dina rötter, släktforska med PLF
............................Oskarshamn
10.00 – 16.00 Möt sagofigurer från Triangelteatern bland
............................hyllorna
11.00...................Sagostund
11.30...................Biblioteksvisning
12.00..................Sagostund

– Satsningarna inom kulturområdet vitaliserar
Mönsterås kommun och gör det attraktivare
att bo här, säger Carina Eskelin, som är chef
för Mönsterås bibliotek.
– Ett attraktivt bibliotek är en tillgång såväl
för kommunens invånare och den lokala
samhällsutvecklingen som för kommunens
besökare. Ett besök på biblioteket är ett
enkelt sätt att göra livet rikare.

13.00..................Sagostund
14.00 .................Boels barnböcker - Författaren Boel Werner
............................ritar och berättar
14.30..................Biblioteksvisning
17.00 ..................Dans med Sensus mellanstadiegrupp och
............................Robot fusion med Obim & Kim
17.30 ..................Biblioteksvisning
19.00 .................Calle Engström spelar och berättar, 			
............................”Mönsteråsiska med lånad blå gitarr”
20.00 ................Anna Carlsson, ”Musik-ös med tös”

Söndag 20/1 öppet 13 – 17

Att delta i kulturella aktiviteter bidrar
till ökade sociala kontaktytor och ökar
människors möjlighet att uttrycka sin mening,
påverka och ifrågasätta, vilket vi mår bra
av. I ett demokratiskt rättvist samhälle,
där människor lever ett bra liv, ska alla
ha möjlighet att kunna läsa, få kunskap
och information genom hela livet. Här har
biblioteket en viktig roll att spela.

14.00..................Sagostund
14.30..................Biblioteksvisning
15.00..................Sagostund
15.00..................Boktips med Peter Fjell, Dillbergs bokhandel
15.30..................Biblioteksvisning			
Konstutställning: Gunnar Karlsson och Tove Aronsson,
2011 och 2012 års Müntzingstipendiater.
Konstföreningens utställning är öppen under bibliotekets
öppettider: Fredag 18/1 – fredag 25/1.
Utställningen ”Energieffektivt bibliotek”.
Tipstävlingar med mera .

I avdelningen för tidningsläsning kan man
avnjuta morgontidningarna med en kopp
färskbryggt kaffe.

N ya

På biblioteket räknas inte rikedom i
pengar. Istället blir man rik på kunskap,
information och upplevelser.
I nya biblioteket erbjuds ett ökat utbud
av aktiviteter för olika målgrupper.
Biblioteket har en viktig social roll
och är en av få kvarvarande platser i
samhället dit alla är välkomna utan att
det kostar något och utan att det ställs
krav.
När biblioteket planerades var målsättningen att skapa ett öppet och tryggt
bibliotek med miljöer för alla behov.
Tysta och livliga miljöer, läs- och
mötesplatser, läsholkar och fönstersmygar och en fantasieggande skogsglänta
för de små.
Vi hoppas att alla ska hitta en
favoritplats i det nya biblioteket.

Magda och Lucas i
avdelningen
”Unga Vuxna”.

Bibliotekarie
Kristina
Åkesson
tillsammans
med Nellie
och Nelly

Albin på sagostund i ”Gläntan”
där en fantasifull miljö
stimulerar fantasin.

B iblioteket

Vi bygger
framtidens
forum
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I parken framför Mönsterås bibliotek möts besökarna av skulpturen ”Dialog”,
skapad av Christer Jansson. Konstverket ger en föraning om att den faluröda
byggnaden både rymmer ett bibliotek och en kulturell mötesplats.
I biblioteket finns goda möjligheter till självservice med utlånings- och
återlämningsautomater. Du är alltid välkommen att fråga personalen som
gärna hjälper till. För att öka tillgängligheten till samlingarna och underlätta att
inhämta information finns flera hjälpmedel, till exempel höj- och sänkbara skrivbord, läsapparat och dator med talsyntes. Överallt i biblioteket finns läs- och
arbetsplatser av olika slag. Välj själv om du vill sitta i soffan, i fönstersmygen eller
vid något bord.
Du kan låna dator eller ta med en egen. Biblioteket har fast internetuppkoppling
med hög hastighet och trådlöst nätverk.

Ett nytt kapitel
De tidigaste biblioteken vi har kännedom om är tempelrum med samlingar av skrifttavlor som hittats vid
utgrävningar i Mesopotamien, i nuvarande Irak. Idag är
det moderna biblioteket ett av få offentliga rum som
kravlöst erbjuder möten med kunskap, upplevelser och
med andra människor.

Mönsterås bibliotek har som mål att vara tillgängligt
för alla oavsett ålder, bakgrund eller utbildning. Biblioteket ska också berika stadsbilden genom arkitektoniska mervärden i byggnaden och närområdet.
Mönsterås kommun har byggt ett bibliotek som ska
vara ett föredöme när det gäller miljö.
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1. Entré. I bibliotekets glaspartier finns utsmyckningar i form av trädgrenar och stiliserade bilder
av Mönsterås stadsprivilegier från 1600-talet.
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13. Tidskriftsavdelningen erbjuder populära
tidskrifter inom olika ämnesområden.

2. Avdelning för tidningsläsning.

14. Avdelningen ”Unga Vuxna” inbjuder till att
umgås i en inspirerande och kreativ miljö.

3. Kaffeautomat som låter dig njuta av nymalt
kaffe till morgontidningarna.

15. Mediejukebox för nerladdning av film, ljudböcker, språkkurser, e-böcker och spel.

4. Utställning om psalmen ”O Store Gud”som
komponerades av Carl Boberg, född i
Mönsterås.

16. Barnavdelning.
17. Skötrum.

5. Kapprum och toaletter.
6. Teknikrum med kopiator.
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7. Automater för självservice.
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8. Vid informationsdisken hjälper personalen till.
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18. ”Gläntan” bjuder de minsta till sagornas
värld. Här finns plats för stora och små, för
sagoläsning och fantasilekar.
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9. Möteslokaler utrustade med avancerad
teknik. Möjlighet att hyra lokalerna för
konferenser och andra aktiviteter.
10. Platser med bland annat höj- och sänkbart
skrivbord, dator med talsyntes och hjälpmedel
för besökare med nedsatt synförmåga.
11. ”Tysta rummet” har bibliotekets lägsta ljudnivå.
12. Tre ”Läsholkar” på rad med sköna sittplatser.

19. Bibliotekets besökare är välkomna in i det
öppna magasinet.

Bibliotekschef: Carina Eskelin

Vad stimulerar i ditt arbete och privat?
– Jag är stolt över min personal för att de är kompetenta, lyhörda,
engagerade och varje dag lär mig nya saker. Jag beundrar också
människor som engagerar sig ideellt i samhället och i kulturverksamhet
och bidrar till att vi alla får fler möjligheter till ett rikare liv.

Har du några personliga favoritförfattare?
– Jag är förtjust i fantasy, särskilt Tolkien, men min favoritbok är ”Pied
Piper” av Nevil Shute. Huvudpersonen, Mr Howard, har ett oändligt
tålamod i de besvärliga situationer han hamnar i. Jag är själv en ganska
otålig person och tänker ofta på den här berättelsen när saker inte blir
som jag har tänkt mig. Samtidigt är det en spännande och härligt varm
berättelse.

Vad lyssnar du på för musik?
– Jag lyssnar på de flesta sorters musik, och jag kan inte säga att jag
har någon direkt favoritmusik. Jag tycker om musik som har texter som
jag upplever vill säga något t.ex. Björn Afzelius, Peps Persson, Cornelis
Vreeswijk och Laleh.

Vilka smultronställen i Mönsterås vill du rekommendera?
– Jag har drivit flera projekt för att utveckla Kronobäcks klosterruin
och i de sammanhangen träffat så många underbara människor att
platsen har blivit speciell för mig. Men det finns många andra vackra
platser i kommunen till exempel Jungnerholmarna och Källarholmen.

”Dialog” av
Christer Jansson
Som en vägvisare,
i parken framför
biblioteket, står
skulpturen ”Dialog”
av Christer Jansson.
Konstnären har
gestaltat två separata
former som en dialog
med varandra. Om det
är två trädstammar,
eller ett samtal med
mänskliga drag, kan
man fantisera om.
Verket är utformat i
vattenskuren granit.

”Colorful” av Linda Wallin

”Gläntan” av Bengt Johansson
Tänk dig en miljö med krummelurig sittbänk, inramad med blå vågor, träd
med hängande grenar, blad, blommor, fjärilar med mera och över alltihopa
skiner solen. Så har konstnären Bengt Johansson tänkt sig att barnen ska få
möta miljön i sitt eget sagorum.
– I den gestaltning som rummet fått finns naturligtvis en förhoppning att
rummet ska upplevas lockande och fantasifullt, berättar Bengt Johansson.
– Dit man gärna vill krypa in för att höra på spännande sagor. Utförandet i trä
kanske också bidrar till en vänlig framtoning.

I bibliotekets glaspartier finns
utsmyckningar i form av trädgrenar. I vissa
partier är det monterat stiliserade bilder av
Mönsterås stadsprivilegier från 1600-talet.
– Biblioteket har fått en fin placering
i parken, i utsmyckningen känns det
spännande att leka med ute och inne och
därmed lyfta in en del av parken utanför,
säger konstnären Linda Wallin som skapat
konstinstallationen ”Colorful”.
– Den vackra abstrakta texten med
Mönsterås stadsprivilegier upplevs
som ett skrivet flöde. Bilderna är också
kontrastverkande för att visa och varna
besökare var det är glaspartier och dörrar.

Arkitektur i harmoni med miljö
Tre lokaliseringar var aktuella för nya biblioteket. Det
vinnande förslaget i en arkitekttävling presenterades av
Atrio Arkitekter.
– Vår målsättning med lokaliseringen är att utformningen
tillför praktiska och estetiska värden som stärker gatan och
parken, säger arkitekt Johan Lunde som tillsammans med
Olle Utterback ansvarat för arkitektarbetet som gavs det
passande arbetsnamnet ”Pocket Park”.
Fasaden har utförts i liggande lockläktpanel målad i falurött. Även invändigt har miljön präglas av träkänsla, vilket är
lämpligt i ”skogskommunen” Mönsterås.
– Interiört har vi också tagit tillvara byggnadens placering
i de tilltalande omgivningarna. Läsholkarna är placerade
längs gatan och spännande sittplatser har skapats i de djupa
fönsternischerna. Fönster har en oregelbunden och ganska
lekfull placering. En spaljé på ena ytterväggen förstärker
grönskan utanför och ger samtidigt mindre insyn.
Bliblioteket har en öppen planlösning, med mycket glas,
som ger bra överblick och flexibilitet när något behöver förändras i framtiden. Byggnaden är cirka 1100 kvadratmeter
och består av ett plan och en mindre souterrängdel som
bland annat innehåller teknikutrymmen och förråd.

En fin mötesplats för alla åldrar
i hela kommunen
Efter nästan 40 år i det gamla Tingshuset flyttar kommunens
huvudbibliotek in i ett nytt modernt bibliotek. I år får Sverige
också en ny bibliotekslag och här finns klara paralleller. Såväl
lagen som huvudbiblioteket måste kunna möta de omvärldsförändringar som skett och som kommer att ske jämfört med
1970-talet respektive 1990-talet.
Biblioteken är en av de mest besökta och mest uppskattade
offentliga institutionerna. Under 2011 hade de svenska biblioteken över 67 miljoner besökare. De förmedlade mer än
70 miljoner boklån och totalt 118 miljoner transaktioner.
Dagens bibliotek innehåller mycket mer än traditionella
böcker. Med ett lånekort hos biblioteket kan du ladda ner
e-böcker eller varför inte ladda ner information till den egna
datorn från någon av alla intressanta databaser som är kopplade till biblioteket. Utvecklingen går fort, därför är vårt nya
bibliotek flexibelt utformat för att möta förändringar i
framtiden.
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt bl a
barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling
och stimulera till läsning och läsförståelse. Vårt nya bibliotek
innehåller en särskild barnavdelning, ett spännande sagorum
som är utformat av konstnären Bengt Johansson. Här
kommer barnbibliotekarien att ta emot barngrupper från
förskolor och grundskolor. Förhoppningsvis blir det också
en populär plats för alla småbarnsföräldrar som tar med sina
barn till biblioteket. Vi har alla ett stort ansvar att stimulera
våra barns språkutveckling och läsförståelse.

Det finns en särskild ungdomsavdelning och givetvis litteratur
anpassat för olika åldrar. Biblioteket har en viktig roll att visa
hur informationstekniken kan användas för att inhämta men
framförallt kritiskt granska och värdera informationen. Det
är det som i dagens enorma informationsflöde kallas digital
kompetens. Med dagens teknik och öppenhet kan ingen
censurera eller förbjuda information. Det har fört mycket
gott med sig när det gäller den fortsatta demokratiseringen
i världen. Men det finns också och baksida - det är inte allt
som sprids som har goda avsikter. Där har alla vuxna, skolan
och folkbiblioteken en viktig roll. Att fostra våra barn och
ungdomar till att kritiskt granska och värdera informationen.
Våra bibliotek har duktig personal som även kan hjälpa till
med detta.
Välkomna till vårt nya huvudbibliotek. Låt det bli en fin mötesplats för alla åldrar i hela kommunen - en guldgruva med
böcker, information, kunskap och inte minst en plats för njutning av litteraturens enorma värld.

Roland Åkesson
Kommunstyrelsens ordförande

Exteriört

Mönsterås kommun investerar för framtiden

Solpaneler på taket producerar el som motsvarar byggnadens
årliga förbrukning, eller jämförbart med fem normalvillors
hushållsel. All utomhusbelysning består av energisnåla LEDarmaturer. Fjärrvärme från Södra Cells överskottsvärme ger
energieffektiv och miljömässig uppvärmning. Skärmar i entrén
visar byggnadens aktuella energistatus, bland annat el- och
värmeförbrukning och solcellernas elproduktion.
Taket är delvis ett sedumtak, en blandning av mossa och
fetbladiga växter. Sedumtaket har isolerande effekt och
minimerar belastningen på dagvattensystemet genom att
regnvattnet till stor del filtreras ner till grundvattnet.

Mönsterås kommun är en ekokommun som arbetar med energismart planering i alla byggprocesser. Ett av målen för Mönsterås
kommun är att bli en fossilbränslefri region.
Som ett led i kommunens klimatmål har biblioteket installationer
som minimerar byggnadens miljöpåverkan utan att kompromissa
med funktionalitet, estetik och komfort.

Interiört
Tack vare tjocka väggar, byggnadens höga lufttäthet och goda
isolering är värmespillet minimalt. All innomhusbelysning är så
energieffektiv som möjligt. Solavskärmning minimerar behovet
av aktiv kylning. Värme och ventilation styrs sektionsvis för att få
minsta energiåtgång och optimal luftkvalitet. Byggnadens värmeväxlare, som återvinner frånluftsvärme, har 80 procents verkningsgrad.
Byggnaden har provtryckts och termograferats* vid två tillfällen
med mycket goda resultat.
*) Mätning med värmekänslig kamera som visar byggnadens energistatus.

Resultatet är ett toppmodernt bibliotek med 70 procent lägre
energiförbrukning jämfört med en byggnad uppförd med
traditionell byggteknik. Användandet av trä i stomme, väggar
och inredning har prioriterats. Trä ger miljöfördelar som till exempel att binda koldioxid och minskar koldioxidutsläppen mer än
andra byggmaterial.

Energisnålt bibliotek
Mönsterås bibliotek är byggt i samarbete med Lågan, ett projekt
som till viss del finansieras av Energimyndigheten och koordineras
av Sveriges Byggindustrier. Lågan stimulerar energieffektiva nyoch ombyggnader samt stödjer idéutveckling genom att utvärdera
och sprida information från demonstrationsprojekt.
Information om byggnadens energistatus finns i biblioteket samt en
presentation om vad som gör Mönsterås bibliotek till en lågenergibyggnad.
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1. Solpaneler har kapacitet att producera bibliotekets
årsbehov av el, cirka 20 000 – 25 000 kWh.
2. Sedumtaket är en blandning av mossa och
fettbladiga växter och ger isolerande effekt samt
minimerar belastningen på dagvattensystemet.
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3. Regnvattnet från taken och hårdgjorda ytor leds
till dagvattenmagasin för att sedan filtreras ned till
grundvattnet.
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4. Tack vare hög lufttäthet och god isolering är värmespillet minimalt. Bibliotekets energiförbrukning är
endast ca 30 procent i jämförelse med en traditionell
byggnad och i närheten av ett passivhus.
Biblioteket förbrukar 40 kWh/kvm.
5. Solavskärmning minskar behovet av aktiv kyla
sommartid.
6 . En roterande värmeväxlare i källaren återvinner
80 procent av frånluftens värme.
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7. All belysning utomhus och inne i biblioteket är så
energisnål som möjligt och består till stor del av LEDarmaturer.
8. Skärmar i entrén visar aktuell energistatus som
till exempel energiförbrukning och solcellernas
elproduktion.
9. Fjärrvärme från Södra Cells överskott ger jämn
och energisnål uppvärmning. Shuntgruppen för
fjärrvärme har en styrning som minimerar eventuell
tillförsel av värme till ventilationssystemet.
10. Givare i byggnaden mäter temperatur och luftkvalitet och reglerar inneklimatet sektionsvis också i
öppna ytor.
11. Golvvärme i en stor del av byggnaden minimerar
åtgången av energi.

Referenser:
Arkitekt/bygg- ...........Atrio Arkitekter
ledning:
Johan Lunde
Olle Utterback
Byggentreprenör: .....PGJ Bygg
Styr: ..............................Gila Control System
Elinstallatör: ...............Elia
Rörinstallation:............Rör-Karlsson
El, VVS, ventilationskonsult: Sweco
Konstruktör:................Kurt Pettersson
Brandprojektör:..........Utvägen

Luftbehandling:..........Avent Installation
Golv: .............................Harryssons Golv
Målning: ......................Sandå Måleri
Landskapsarkitekt: ...Gröna Rummet Landskapsarkitekter
Mark: ............................Mark & Grund Teknik
Hiss: ..............................ALT Hiss
Plåt: ..............................Bo-Da Plåtslageri
Smide: .........................Stålteknik

AD ITO R AB

Stockholm

Norrköping
Linköping

E22

Göteborg

Bo i Mönsterås

Oskarshamn
34

Mönsterås

Mönsterås ligger vid kusten mitt i Kalmar län. Att bo i Mönsterås innebär
för många kustnära boende, att leva nära naturen och havet. Den vackra

Kalmar

skärgården erbjuder ett oräkneligt antal öar, kobbar och skär samt 130 km
kuststräcka vilket inbjuder till strandhugg och äventyr. En väl fungerande

E22

infrastruktur erbjuder korta restider i bil och med kollektivtrafik till regionens
närliggande arbetsmarknader. Inom cirka 40 minuters restid ligger två
flygplatser varav den ena har internationell luftfart.

Malmö

Mönsterås företagsklimat ligger i topp enligt årlig statistik från Svenskt
Näringsliv. Här samverkar kommun och företagare för att nå optimala
förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Tillsammans hjälps vi åt att
skapa möjligheter för alla invånare. I Mönsterås vill vi att du både bor
och mår bättre!

Mönsterås kommun
Box 54, 383 22 Mönsterås
Tel. 0499-170 00
E-post: info@monsteras.se
www.monsteras.se

Öppettider biblioteket:
Måndag - Torsdag 11.00 - 19.00
Fredag		
11.00 - 17.00
Lördag		
10.00 - 13.00
Söndag		
Stängt

Tidningsläsning:
Måndag - lördag från kl. 10.00
Besöksadress: Norra Tingsgatan 5
Postadress: Box 4, 383 21 Mönsterås

