
Raarvihken gærjagåetie
Røyrvik bibliotek



Før:

• Var tidligere lokalisert i samme 
bygg som skole. 
(kombinasjonsbibliotek).Hadde 
245 m2 til disposisjon. 
• Aktivt bibliotek
• Meget godt samarbeid med skolen
• Mange arrangement

• Mange brukere i alle aldersgrupper
• Faste arr. Datakvelder, samiske 

foredragskvelder, ungdomskvelder 
etc.

• Godt samarbeid internt i kommunen 
og med frIvilligheten. 

• Ble en mye benyttet møteplass.



Oppvekstsenter!

• I 2014 ble det vedtatt at barnehagen skulle flyttes til skolen – i bibliotekets 
lokaler.

• Hvor skal biblioteket plasseres?
• Samfunnshus, servicebygg, kafe, kommunestyresal. Eller evt. ny hall??



Imens…kjellerliv!

• Biblioteket måtte ut av 
lokalene de var i snarest.

• Da ble det kjellerliv, i 
kommunestyresalen i 
admin.bygget. 

• Ca 70 m2 til disp.. + litt kroker 
her og der…

• Sterke assosiasjoner tilbake 
til 70 – 80-tallet. Ikke plass til 
folk/arrangement, kun reoler. 



Ny idrettshall?

• I samme periode:

• Avsatt midler til nytt idrettsbygg med gymsal, basseng, trimrom og 
skytebane.

• Planleggingsfasen var i gang. Prosjektgruppe valgt. 

• Ser muligheter her: MEN: Liten interesse for «biblioteksnakk» i denne 
sammenhengen i starten. Fokus på kostnader: Gymsal og basseng var 
prioritert. 



Fylkesbiblioteket på banen

• Fylkesbiblioteket ble en svært viktig samarbeidspartner.

• Møter med rådmann og leder plan- og utvikling + prosjektgruppen.
• Status og utfordringer for bibliotektjenesten i Røyrvik

• Fikk tegnet skisse/møbleringsforslag for bibliotek i nyhallen (Eurobib.)
• Dette ble gjort tidlig, så vi fikk synliggjort mulighetene.

• Jeg ble med i prosjektgruppen. 



Hva slags bibliotek skal vi ha i framtida i 
Røyrvik?

• Beholde biblioteket i bygda uavhengig av kommunestruktur.

• Ha et bibliotek tilpasset våre behov – vårt lokalsamfunn

•Ønske om flerbruk, møteplass, arena for kultur 
og debatt,  være en aktiv samfunnsaktør
• - et levende og aktivt bibliotek, der folk er 



Laget oversikt over:

• Fordeler og ulemper ved ulike plasseringer :
•Kommunestyresal (kjelleren)
•Administrasjonsbygg/servicekontor
•Nyhallen

•Hva får vi/får vi ikke ved de ulike plasseringer?



Ny hall – biblioteket midt i smørøyet



Dugnad – fellesskap – eierskap



Bibliotekrommet



Vestibyle. 
Tilgjengelig når idrettshall/basseng er åpen. 



Hva har vi fått?

• Funksjonelt lokale som lett tilpasses ulike behov/arr.

• Bibliotektjenester tilgjengelig også utenom åpningstiden.

• Bygda kjenner eierskap til biblioteket.

• Uante muligheter 
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Allinclucive Nattbad.

nels,  Z2lo.ks Marz4"
Inngang kr 150,- 60+ kr 50,-

En annerledes kveld for voksne i Røyrvikhallen.

Her kan du bade, ta badstue, finne ei god bok,

ta en titt på kunstutstillinga, og møte bekjente.

Fjel\jom

Vi t synge for liss  pii ba%engkantcn.

Ole Gunnars

Tar fram rekkspillene og skarer en fin fr,;,dagss1c11rning

Se ikke bort {ra at det vil bli haytlenung av erotiske
flkeeventr eller an&re overaskelser

Enkel bevertning.

Aldersgrense 15 år.


