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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.   

 
Möten                                                                                                                                 

11 november. Styrgruppsmöte i Emmaboda.                                                               

1 december. Möte med Kreation inför det nya 

arbetet med klustergrupperna.                                                                       

6 december. Styrgruppsmöte i Kalmar.                                                         
Anteckningar från styrgruppsmötena finns på 

bloggen. 

 

Marknads– och aktivitetsplaner                                                                                   

Efter oktober har det varit en fantastisk 

aktivitet med arbetet med marknadsplan för 

det enskilda biblioteket samt aktiviteter på det 

egna biblioteket. Glädjande att läsa har varit 

att ni samverkat och synkroniserat era 

aktiviteter för att få ökad effekt av projektet 
och marknadsföringsaktiviteter. Helt 

fantastiskt! I skrivande stund i v. 51 kan jag 

konstatera att många marknadsplaner kommit 

in och att endast ett fåtal fattas. Jag är 

tacksam om jag har dessa i min e-post innan 

året är slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföringsmaterial                                                                                          

Affischer, roll up´s och vepor har distribuerats 

till samtliga bibliotek. Många affischer blev det 

att rulla. Jag hoppas att allt kommit fram och 

att ni blev och är nöjda med det ni såg och fick. 

Det finns ett litet lager av affischer om någon 

behöver mer av dessa. 

Ballonger, tygkassar och plastkassar är på gång 

och vi distribuerar så fort vi fått materialet. 
 

Faktureringar  

Faktureringar har gått ut när det gäller:   

• Marknadsföringsmaterial (affischer, 

roll up och vepor).  

• Medfinansieringen. 

• Faktureringar för ballonger och tyg- 

och plastkassar. 

Klustergrupperna                                                                                                                   

Nu är valet av målgrupper som det ska göras 

kampanjer kring klart. Grupperna är 

Bokälskaren, Den digitalt ovane, Den oerfarne, 

Småbarnsföräldern, Tonåringen och 

Vuxenstuderande. Till de tre första 

kampanjerna som ska genomföras under 2011 

är det även klart vilka deltagare från biblioteken 

som ska finnas i grupperna. För de tre andra 

målgrupperna blir det kampanjer under 2012. 

På bloggen finns mer om vilka som ingår i de 
olika grupperna och en tidplan för när 

kampanjerna går igång. 

 

Upptaktsmöte för klustergruppsdeltagare                                                                   

Den 25 januari hålls det ett upptaktsmöte på 

Växjö stadsbibliotek för de som ska delta i 2011 

års klusterkampanjer. Då kommer Kreation att 

medverka. Även den som arbetar som bollplank 

till en medlem i en klustergrupp är välkommen. 
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Idébank om kampanjaktiviteter                                                                               

Mycket kommer att hända på biblioteken i 

samband med kampanjen i v. 3. På bloggen 

finns en sammanställd lista med de aktiviteter 

som skickats in. Listan kan fungera som en 

tips- och idébank för biblioteken. 

 

Enkät till bibliotekspersonal                                                                                             

För att ta reda på hur personalen på våra 
bibliotek har upplevt höstens arbete med 

projektet har det gått ut en enkät med några 

frågor som jag hoppas att så många som 

möjligt tar sig tid att besvara. 

 

Nytt på bloggen                                                                                                                

Inför julen har det städats upp en del på 

bloggen. Bland annat är sidan Kalender ny där 

viktiga datum för olika aktiviteter samlas och 

sidan Tidplan uppdaterad. Du vet väl att du 
kan prenumerera på blogginläggen och få dem 

som e-post? Du hittar anmälningslänken i 

högerspalten på bloggen. 

 

 

 

Tack för ett fantastiskt år med Futurum.kom!  

 

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar 

Lisa Lundqvist och projektledningen!  

 


