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Verksamhetsrapport för september 2020 biblioteksenheten
Den 1/9 återgick hela biblioteksverksamheten till ordinarie öppettider vilket
var efterlängtat av både besökare och personal. På det hela taget har det
fungerat bra och besökarna respekterar de restriktioner vi har.
Ett par incidenter har dock inträffat och den första var att ett gäng killar drog
in med sina elskotrar på biblioteket och var allmänt stökiga och det här
skedde en fredagseftermiddag. Den andra inträffade en lördag då någon
provocerade brandlarmet på besökstoaletten vilket ledde till att biblioteket
fick utrymmas och att räddningstjänsten kom till platsen.
Med hjälp av sporadisk väktarbemanning och tät kontakt med
trygghetsvärdarna har det varit lugnt den senaste tiden och vi hoppas att
det håller i sig.
Annat som varit efterlängtat är våra arrangemang som nu äntligen har
kommit igång igen. Succén med Trelleborgs Comedy Club håller i sig och
from oktober kommer vi att köra med dubbla föreställningar eftersom vi i
nuläget bara kunnat ta in 50 personer och det är garanterat fullt.
Eventuellt kommer publikantalet ändras under hösten och då kommer vi
kunna ta in något fler till arrangemangen.
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Barnavdelningen har däremot svårare att genomföra sina arrangemang.
Förskolorna har fått direktiv från Bildningsförvaltningen att inte gå iväg på
arrangemang och de utgör en stor målgrupp för oss.
Våra populära Bokstartsträffar för bebisar och deras vuxna har också fått
sig ett avbräck. BVC har fått direktiv att inte ha föräldragrupper under
hösten och de forumen är våra bästa marknadsföringskanaler.
Vi erbjuder så klart sagostunder och Bokstart ändå, men målgruppen
verkar inte känna sig riktigt trygg på att delta i aktiviteter än. Vi får se hur
detta utvecklar sig under hösten.
Vi gör också vad vi kan för att tillgängliggöra våra arrangemang och
föreläsningar digitalt och den stora utmaningen härnäst blir
Biblioteksveckan i oktober som är årets största arrangemang.
Veckan i år består av intressanta lunchföreläsningar som handlar om allt
från kaffe till änglamakerskor och våra föreläsare till kvällsarrangemangen
är i år Marika Carlsson, Stefan Sauk, Betlehem Isaak och Kalle Lind, missa
inte det!
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