
 

    
 
 

 

 

PRESSMEDDELANDE   2021-09-17 

 

Nu ansluter Hällefors och Ljusnarsberg till Bergslagsbibblan! 

Bergslagsbibblan är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Nora och Lindesbergs 

kommuner som har varit i gång sedan 2016. Nu ansluter Hällefors och Ljusnarsberg till 

gemenskapen. 

- Vi är mycket glada över möjligheten att få ingå i Bergslagsbibblan, säger Andreas 

Lundholm, skolchef i Ljusnarsbergs kommun som även ansvarar för folkbiblioteket, och 

Karin Lundmark, bibliotekschef i Hällefors kommun. Genom medverkan i 

Bergslagsbibblan kommer vi att kunna erbjuda invånarna en utökad biblioteksservice och 

även öka tillgängligheten till biblioteksrummen. Låna i Hällefors – lämna tillbaka i 

Ljusnarsberg är ett exempel. 

 

- Vi välkomnar Hällefors och Ljusnarsberg till samarbetet, säger Christina Hellström, 

bibliotekschef för Nora bibliotek och Kristina Öster, kultur-och fritidschef i Lindesbergs 

kommun. Det är en styrka att vara många och vi vill fortsätta att utveckla 

Bergslagsbibblan tillsammans och vara en stark och viktig aktör. Fler kommuner i 

regionen har visat intresse för det gemensamma arbetet – men i nuläget har vi fokus på 

oss fyra kommuner i norra delen av regionen. 

 

Bergslagsbibblan består bland annat av en gemensam bokkatalog och webbplats. Genom 

samarbetet är det nu möjligt att: 

 Få tillgång till alla fyra kommunbiblioteks utbud av böcker, tidskrifter, filmer och 

ljudböcker. 

 Kunna låna och lämna tillbaka i olika kommuner. 

 Beställa det man vill låna på den gemensamma webben och hämta utan kostnad på 

valfritt bibliotek som ingår samarbetet.  

 Via den gemensamma webben lätt få en överblick över vad som händer på de olika 

biblioteken. 

 På ett enkelt sätt få tillgång till bibliotekens gemensamma digitala utbud. 

 

 



 

    
 
 

 

 

 

 

 

Nya bibliotekskort i Hällefors och Ljusnarsberg  

Ljusnarsbergs bibliotek går in i Bergslagsbibblan den 16 september och från och med 27 

september ingår även Hällefors och Grythyttans bibliotek i gemenskapen.  

I samband med sammanslagningen behöver alla som har bibliotekskort i Hällefors kommun 

eller Ljusnarsbergs kommun ta med sig legitimation och besöka sitt bibliotek för att hämta ut 

ett nytt kort. Mer information finns på www.bergslagsbibblan.se I samband med att 

Bergslagsbibblan växer byter webbplatsen utseende till ett mer användarvänligt format.  

 

För mer information välkommen att kontakta:  

Christina Hellström, bibliotekschef Nora kommun  0587-812 95 

Andreas Lundholm, skolchef Ljusnarsbergs kommun  0580-805 86 

Karin Lundmark, bibliotekschef Hällefors kommun  073-941 16 11 

Kristina Öster, kultur-och fritidschef Lindesbergs kommun 0581-815 27 

http://www.bergslagsbibblan.se/

