Avedøre Bibliotek 22.08.2016
Åbne og lukketider i Avedøre
På baggrund af vores fælles personalemøde afholdt d.d., har vi følgende bidrag til debatten
omkring fremtidige åbne og lukketider på Avedøre Bibliotek.
Vi opfordrer til, at de nuværende lukketider: man. – fre. 8.00 – 18.00 og lør. - Søn. 10.00 – 14.00
bibeholdes, da de på alle områder har haft en gavnlig effekt for bibliotekets rolle i lokalmiljøet.
Den tidligere åbningstid har givet mulighed for, at tilgodese institutions og skolesamarbejdet i en
større grad end tidligere. Ydermere har det givet mulighed for at studerende, avislæsere, ældre
medborgere og andre der traditionelt er tidlige brugere, har kunnet benytte biblioteket i
morgentimerne. Efter at de ændrede lukketider blev indført, er de tidligere års massive problemer
med utilpassede grupper af unge, blevet væsentligt reduceret.
Vi anser biblioteksrummet og dets tilbud som et værdifuldt bidrag til det samlede kulturtilbud i
Avedøre. Vi arbejder løbende på at forbedre og udvikle vores tilbud og åbne de kulturelle tilbud op
for børn og voksne, der traditionelt ikke selv er opsøgende. Ud over dette har vi gennem det sidste
år oplevet en større tilgang af lånere fra lokalområdets mere ressourcestærke del af befolkningen,
som vi også ønsker at tilgodese. Vi håber og tror på, at kunne fortsætte denne gode udvikling, men
er også opmærksom på, at grundlaget for dette står og falder med at biblioteket er et trygt og
sikkert sted at være.
Et folkebibliotek skal være et fristed for alle borgere, der respekterer stedets gældende regler.
Hvis biblioteket igen bliver fast tilholdssted for grupper af hårde unge, vil det afholde centrale
grupper af brugere fra at benytte biblioteket. Brugergrupper såsom børn, studerende og familier
som vi fortsat gerne vil tiltrække og fastholde i biblioteksregi. Ingen forældre sender sine børn op
et sted, hvor der er potentiel risiko for uroligheder og vold.
Set i lyset af de sidste års historik, er der meget der tyder på, at udvidede åbningstider igen, vil
kunne resultere i uroligheder. En del af bibliotekets medarbejdere er stadig mærket af de
voldsomme episoder på trods af fælles og individuel supervision. I forhold til det psykiske
arbejdsmiljø på stedet, må vi derfor på det kraftigste anmode om, at også dette tages til
efterretning i forhold til fremtidige beslutninger vedrørende stedets åbne og lukketider.

