
    2019‐04‐18 

Sjöbrinken 16, 132 36 Saltsjö‐Boo          www.nackalistan.se             info@nackalistan.se 
Pol.sekr.: 0725503475                              Bg: 5640‐0708                       Org,nr: 802435‐9716         

Motion till Nacka kommunfullmäktige 

Skapa tysta rum för studier och läsning i Nackas bibliotek 

Tysta rum och vrår är ofta en bristvara i samhället, både utomhus och inne i allmänna 
anläggningar. Även många bibliotek har inte längre utrymmen för de många invånare som 
behöver sitta i tysthet och läsa och studera. Man kanske invänder att då får de väl sitta 
hemma eller på ett universitets- eller högskolebibliotek istället. Problemet med dettaa är att 
dessa bibliotek ofta är fulla av studenter och att alla som vill sitta där inte får rum.  

De allmänna biblioteken, också kallade folkbibliotek, har sedan flera år tagit på sig större 
uppgifter gentemot universitete och högskolor. Folkbiblitoteken är också länkar i 
bibliotekskedjan för att kunna beställna universitetslitteratur och avancerad litteratur som att 
kunna erbjuda tysta platser för studerande. Något som Nacka bibliotek också gjorde  genom 
att erbjuda studierum under flera år. Nu har trenden svängt till att mer erbjuda olika former av 
progrmam och teknik på biblioteken vilket  ur ljudsynpunkt har en störande inverkan på de 
som behöver läsa och studera i tysthet. Behovet av tyst läsning är också främjande för 
integrationen eftersom många nyanlända men även fler infödda svenskar nu bor i trånga 
lägenheter med små möjligheter att bedriva studier.  

Det är nu ett stort problem som behöver hanteras eftersom fler personer nu är trångbodda 
och fler studerar på olika nivåer. Det innebär att det kan vara svårt att få en tyst vrå hemma 
men även på sitt närmaste bibliotek. Det behöver därför planeras för och utredas hur Nackas 
bibliotek kan skapar utrymme och resurser till tysta tysta rum eller vrår för studier. För nya 
tillkommande bibliotek som i t ex Älta nya centrum, måste utrymme skapas för just detta 
behov tillsammans med övriga biblioteksfunktionerv. Nackalistan föreslår Nacka 
kommiunfullmäktige besluta  

Att snarast utreda behov av tytsta platser på samtliga bibliotek i Nacka 

Att dimensionera biblioteken efter ett ökat behov av studier i tysthet med början på platser 
där behoven av detta är störst och där det ska byggas nytt som i Älta centrum   
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