BIBLIOTEK + CAFÉ = SANT

Det har alltid varit ett ”vattentätt skott”
mellan den oﬀentliga sektorn och motsvarande privata. Så ock i Bispgården. Biblioteket har huserat i sina lokaler och Café
Gourmé i sina dito. Öppethållandetiderna
har varit begränsade i biblioteket och betydligt vidare i caféet. Hyresvärden har
dock varit den samma. Fors Företagarförening såg en möjlighet. Ja, inte att kommunen köpte caféet eller tvärtom! Nej,
revolutionen var att ta upp en dörr mellan
lokalerna! Du läser rätt. Ta upp en dörr!

Nu är det fri passage mellan biblioteket och
caféet. Ta med en kopp kaﬀe och slå Dig ner
i biblioteket. Eller ta med en bok från biblioteket och sätt Dig i caféet. Det här låter
enkelt, men att lyckas med en kulturbrytning är imponerande. Biblioteket har haft
öppet måndagar 10.00-13.00 och tisdagar
13.00-18.00 med Ann Wärme på plats för
rådgivning m.m. Nu blir ”bibliotekscaféet” öppet måndagar-fredagar 09.00-17.00
och dessutom på lördagar 10.00-14.00.
Ett utökat öppethållande med 550 %! Ann
Wärme kommer även i fortsättningen att
ﬁnnas tillgänglig på tider som tidigare.
Hur skall man då kunna låna en bok utan
att någon biblioteksanställd är på plats? Jo,
genom ett skanningsförfarande. Enkelt så
det förslår! Är Du osäker så fråga Ann Wärme i biblioteket eller Anna Vokulov i caféet.
Grattis Ragunda kommun och Café Gourmé
som vågade slå hål i det ”vattentäta skottet”!
Arne Johansson
Järkvissle
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Faktaruta: Biblioteket i Bispgården innehåller 11 000
böcker. Hundratals ljud- resp. talböcker, tidskrifter och
tidningar. Café Gourmé serverar inte bara kaﬀe med dopp.
Här kan Du äta lunch och goda smörgåsar dessutom.

Premiärgäster i Bispgårdens bibliotekscafé blev fr. vä. morfar Björn Andersson, mamma Jen-ny Johannesson och barnen Hanna och Pär.
De tog chansen att ﬁka i biblioteket för allra för-sta gången.
Foto: Tore Löfvenius.

Ann Wärme, ﬁlialföreståndare på Bispgårdens bibliotek, Anna Vokulov,
ägare till Café Gourmé och Eva Lund, bibliotekschef i Ragunda kommun (till höger) har lyckats med vad många bara drömt om. Att skapa
ett samarbete mellan offentlig och privat verksamhet. I Bispgården går
det att ﬁka och läsa en underbar bok samtidigt! Foto: Tore Löfvenius.
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