
Berne ved atvære pa plads
Biblioteks-flytning helt efter planen - alt er klart om en uge

Det hårde, fysiske slid er
ovre. Bibliotekspersona-
let, der har puklet med at

slæbe rundt pa store flyt-
tekasser siden jul, kan nu
se frem til en forholdsvis
afslappet uge, hvor de sid-
ste detaljer skal pa plads,
og hvor der skal ryddes op.

Det ny bibliotek i
Tobaksgården Abner mandag den 8.
februar kl. 10, men allerede
søndag den 7. er der åbent hus
for alle byens borgere.

Der mangler stadig nogle fa bøger pa hylderne i voksenafdelingen. Bibliotekarerne Inge Ditlevsen,
Jytte Bjerre og Carsten Koldbro er ved at tømme en af de sidste flyttekasser.(Foto: Lene
Sorensen)

Børnebiblioteket er næsten færdigt. Her er bornebibliotekar
Nina Volf ved at hange de sidste dekorationer op. (Foto: Lene
Sorensen)

Har knoklet i
en maned

- Selvfølgelig bliver vi fa rdi-
ge inden da. Vi har jo et dyg-
tigt personale, som virkelig
har knoklet i den forløbne ma-
ned, og det er gået fantastisk
godt under hele flytningen, si-
ger stadsbibliotekar Marie
Helene Jacobsen.

- Vi far jo også belt ideelle
arbejdsforhold her, når det
hele star færdigt. 6000 kva-
dratmeter - det er tre gange så
meget som det gamle biblio-
tek, hvor vi faktisk ikke kun-
ne vre længere.

Biblioteket pa Beringsplad-
sen matte have dispensation
fra Arbejdstilsynet, for at Lise
Sorensen kunne sidde med ad-
ministrationen i et klderlo-
kale. Det var det eneste sted,
der var plads.

- Her er der lys, Tuft, ordent-
lige stole og borde til lånerne
og ikke mindst: Vinduerne

kan åbnes, sA vi far et ordent-
ligt indeklima, fortæller Ma-
rie Helene Jacobsen.

Kun små problemer
Bibliotekar Inge Just sidder
i flytteudvalget sammen med
tre andre ansatte fra bibliote-
ket. Det er flytteudvalget, der
star bag de praktiske planer
for flytningen:

- Jeg ma sige, at vi er meget
tilfredse med det made det he-
le er forlobet pa. Det er
fuldstændig efter planerne. Vi
har faktisk ikke haft nogen
problemer bortset fra
småting. Som da vi pludselig stod
og manglede krus, sbe og

toiletpapir - som endnu ikke
var flyttet med. Og vi havde
ikke regnet med at skulle bru-
ge sA mange skruetrækkere.

De 6000 kvadratmeter er
opdelt pA fire etager (med ele-
vator). PA anden sal star bor.-
nebiblioteket nsten frdigt.
Ved endevggen star det
gamle dukketeater, som med
sine klare rode, gule og gronne
farver har inspireret Bent
Karl Jacobsen til udsmyknin-
gen af hele biblioteket - det er
holdt i de samme farver.

Bogerne og tegneserierne er
pa plads, møblerne ligeså, og
personalet er ved at lgge sid-
ste hand pa de skilte, plakater
og tegninger, som skal dekore-

re børneafdelingen.
Også aktivitetsrummet,
hvor børnene kan se film, bo-
re eventyr og spille teater, er
ved at vre klart til de små.

Møder førstudlånsskranken

Førstesalen er forbeholdt
kontorer og administration,
og i stueetagen er de sidste
bøger ved at blive sat pa hyl-
derne i fag- og voksenbibliote-
ket. Her finder man også
udlånsskranken, som er det
før-ste, man møder, når man
kommer ind fra gårdarealet
gennem den store svingdør.
(gamm)
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