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Så är september till ända och här kommer 

en rapport om de aktiviteter som ägt rum. 

  

Bakgrund 
Futurum.kom inleddes på våren 2009 och 
syftar till att stärka och lyfta fram den 

kompetens, service och innehåll som finns på 
våra bibliotek. Samtliga 25 bibliotek i Blekinge, 

Kronobergs och Kalmar län deltar samt 
Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek 

Kalmar. Det övergripande syftet är att ”skapa 
bilden av biblioteket som ett kreativt nav för 

upplevelser, kunskap och information i 
lokalsamhället och som en demokratisk arena 

för alla”. Vi kommer att göra detta genom att 
skapa ett gemensamt varumärke och via 

externa kampanjer i alla tre län.  Futurum.kom 
drivs med medel från samtliga bibliotek, läns- 

och regionbiblioteken samt Statens kulturråd.   
 
  

Ny projektledare 
Lisa Lundqvist har nu efterträtt Elisabeth 
Aquilonius och arbetar med att strukturera 

upp möten och aktiviteter för att det ska 
finnas framförhållning i arbetet. 

 
Möten under augusti/september 
Flera möten har ägt rum sedan förra 
månadsbrevet. 

1. Styrgruppmöte i Karlskrona 31 aug. 
Anteckningar finns på bloggen. 

2. Möte med Angela Zetterberg från 

Linnéuniversitetet angående 

utvärdering av projektet, 10 sep. 

3. Kampanjgruppen har träffat Kreation, 

9 aug,24 aug och 8 sep. 

4. Chefsmöte i Emmaboda 27 sep. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt arbete 
På onsdagen den 15 september skickade jag 

ut förslag på datum och tid för oktoberbesök 
hos er. Svar började komma in redan under 
eftermiddagen. Kanon! 

Som ni nu vet är listan klar och 
oktoberturnén till biblioteken är klar. Det ska 

bli trevligt att träffa er alla och se era 
bibliotek. 

 
Den 17 september var sista dagen för 

Kampanjgruppen att lämna förslag åp 
kampanjmaterialet. Tack Kampanjgruppen 

för alla förslag och åsikter. 
Detta ledde till att vi idag är klara med 

marknadsföringsmaterialet till den 
övergripande kampanjen. Arbetsmaterialet är 

nu utskickat till alla biblioteken. 

 

Interna broschyren 
På chefsmötet i Emmaboda togs frågan upp 

om det var möjligt att få broschyrer 
upptryckta till politiker. En beställning är nu 

gjord för detta ändamål då kostnaden för 
detta var marginell. Mitt förslag är att dela ut 
den efter att materialet blivit förankrat hos 

personalen på respektive bibliotek. 

 
Nyhetsbrev och bloggen 
Löpande information om projektet kommer 
att publiceras på bloggen 
Futurumbibl.wordpress.com. Där finns 

lästips, styrgruppsdokument och den senaste 
informationen om vad som händer i 

projektet. Du vet väl att du kan prenumerera 
på bloggen via e-post eller RSS? Nyhetsbrevet 

kommer ut en gång i månaden med utvald 
information.   

Till sist önskar er alla ett skönt slut på 

september och vi ses i oktober. 
Lisa 
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