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Vi på Hölö bibliotek vill härmed lämna våra synpunkter och frågor kring den Kulturplan som nu är ute
på remiss.
I avsnittet om biblioteken nämner Kulturutredningen problem med segregation inom kulturlivet,
både vad gäller integration men också skillnader mellan storstad och landsbygd. Vi som arbetar i
landsbygden kan bara instämma i det påståendet. Därför ifrågasätter vi det stöd som
kulturutredningen i sina formuleringar verkar ge till den strukturplan som tidigare gjorts över
bibliotekens verksamhet där det föreslås att folkbiblioteken i kommundelarna bör läggas ned och
omvandlas till skolbibliotek.
Vi upplever att nedläggningsförslaget grundar sig i skolbibliotekens vara eller inte vara istället för att
låta utredningarna fokusera på folkbibliotekens verksamhet, statistik och demokratiska och kulturella
uppdrag.
I Kulturplanen låter det som att strukturutredningen är politiskt antagen i sin helhet, vilket inte är
korrekt. Politikerna röstade nej till nedläggning av folkbiblioteken med starkt stöd av innevånarna i
respektive kommundel. (I Hölö startades till exempel en namninsamling av våra låntagare som sedan
lämnades in till politikerna.) En reviderad version av strukturplanen bör därför bifogas eftersom det i
denna utredning återkommande hänvisas till den. Bifogar utdrag ur kommunfullmäktiges beslut.
I anslutning till detta ställer vi oss frågande till det begränsade underlag som Kulturplanen använt sig
av. Flera personer borde ha tillfrågats vad gäller bibliotek; både inom biblioteken och bland
kommundelspolitikerna. Vi upplever att bibliotekets strukturplan har fått ligga till stor grund inför
arbetet med denna utredning vilket är olyckligt då den innehåller flera faktafel kring
kommundelsbiblioteken. Den enda person från biblioteket som finns med som medverkande i denna
utredning arbetar heller inte kvar inom kommunen.
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Biblioteket i Hölö har de senaste tre åren genomgått en radikal förändring. Det utåtriktade arbetet i
form av evenemang, föreläsningar och samarbete med närsamhället är mycket stort och besökarna på
folkbibliotekstid har under dessa tre år mer än fördubblats. Biblioteket i Hölö har, påpekar
lokalpolitikerna, blivit den kulturella knytpunkt som saknats i samhället. Hölö bibliotek skulle kunna
tjäna som exempel på hur kommundelsbiblioteken kan vara ”viktiga mötesplatser och kulturnav för
programverksamhet i kommunen, med tonvikt där behovet av tillgång till offentliga rum är störst.” Vi
samarbetar med flera av de större föreningarna på orten och anordnar fritidsverksamhet för barn,
unga och föräldragrupper. Låt oss ge några exempel på våra program och samarbeten det senaste
året:
‐ ”Schysst uppväxt” en föreläsningsserie för elever i skolan dagtid OCH för deras anhöriga/vuxna på
kvällen. Ett samarbete med Hölöskolan och Hölö‐Mörkö församlings ungdomsverksamhet.
‐ Tre arrangemang på tema Hembygdens år tillsammans med Hölö‐Mörkö hembygdsförening
hembygdsföreningen.
‐ Filmklubb, samarbete med Kulturcentrum Hölö kyrkskola, Hölö‐Mörkö hembygdsförening, ABF och
Hölö‐Mörkö församling.
‐ Babybus, en mötesplats för föräldralediga med rim och ramsor i språkstimulerande miljö.
‐ Ekologiskt odling och mat, steg ett: föreläsning av trädgårdsmästare, steg 2: ekologisk kokbok,
release och föreläsning från författarna till kokboken Matglädje tillsammans som är ett lokalt
samarbete mellan Åbynäs (Hölö) och Bommersvik (Järna).
‐ Sportlördag, en heldag för alla åldrar på biblioteket med föreläsningar, tävlingar och prova‐på
aktiviteter i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.
Det var också Hölö bibliotek som startade med återkommande politikerhörnor där människor får
chans att träffa politikerna och ställa frågor/diskutera personligen med sina folkvalda. Något som
sedan har implementerats i hela kommunen.
Vi vill slutligen belysa att Hölö har en unik geografisk placering i både kommunen och länet vid
kommungränsen till Trosa. Som utredaren pekar på upplever Hölöborna ett stort utanförskap i
förhållande till Södertälje. Trots det relativt korta avståndet tar det exempelvis ändå en timma att åka
kommunalt till Södertälje för personer utan bil eller körkort.
En stor del av Hölös befolkning har istället täta band till grannkommunen Trosa. Det är i många fall
där veckohandlingen utförs och släktingar bor. Vagnhärad eller Trosa ses mer som den geografiska
tillhörigheten än Södertälje och Järna. Det är mycket troligt att en nedläggning av biblioteket i Hölö än
mer skulle öka invånarnas upplevda utsatthet och främlingskap i förhållande till Södertälje och att
den kommunala existensen blir än mer frånvarande. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att det är
högst troligt att de skattebetalare som bor i Hölö vid en biblioteksnedläggning därför snarare kommer
att använda besöka Trosas och Vagnhärads bibliotek vid behov av boklån, användande av offentliga
datorer och kopiator än Järna bibliotek. Samma förhållande torde i viss del gälla även för Mölnbo
bibliotek i förhållande till Gnesta kommun. Frågan är om Södertälje kommun anser detta vara en
önskvärd utveckling.
Vi skulle mer än gärna välkomna er som gör utredningarna hit för att visa upp och berätta om vår
verksamhet. Välkomna till ett innovativt landsortsbibliotek som redan uppfyller det mesta som
efterfrågas i kulturplanen – och som ständigt fortsätter att utvecklas!
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Med vänlig hälsning
Veronica Gran och Hannah Ekroth
Hölö bibliotek
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