Behovsanalys folkbibliotek Strand
Kultur och fritidsförvaltningen i Tyresö kommun har i uppdrag att erbjuda tyresöborna möjligheter
till en meningsfull fritid, och attraktiva mötesplatser. Biblioteket är den givna mötesplatsen för
kommunens invånare och besökare i Östra Tyresö. Väl synlig och centralt placerad, i nära anslutning
till bussar, affärer och gångstråk, platsen som lockar trogna besökare men som också lockar till
spontanbesök.
Beskrivning av biblioteket:
En mötesplats i Östra Tyresö behöver ligga väl synlig och centralt placerad, i nära anslutning till
bussar, affärer och gångstråk. Verksamheten vill locka trogna besökare men ska också bjuda in till
spontanbesök och utgöra den givna mötesplatsen för kommunens invånare och besökare. En
föränderlig verksamhet ställer krav på flexibla lokaler som tillgängliggörs med enkelt
inpasseringssystem. Lokalerna kan med fördel ligga i anslutning till annan kommunal service så att
samverkan underlättas.

Utomhusmiljö:
Parkeringsmöjligheter för cyklar i nära anslutning till entrén.
Parkeringsplatser för bilar i nära anslutning till fastigheten.
Sittplatser i nära anslutning till entrén.
Barnvagnsparkering
Anpassad entré för leveranser med skåpbil

Övrigt:
Om verksamhetens lokaler finns på mer än ett plan i huset ska lokalen vara utrustad med hiss.
God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Nyckellöst inpasseringssystem indelat i zoner
Larm
Wifi i hela lokalen

Entré
Bred entrédörr från gatuplanet, väl synlig, utrustad med dörröppnare, tillgänglig för
funktionsnedsatta.
Skyltar som informerar om verksamheten och dess öppettider.
Belysning som skapar trygghet men också tydligt visar entrén till verksamheten.

Entrérum
Funktion: Ett väl tilltaget och flexibelt utrymme med god tillgänglighet och utrymme för
ytterkläder, barnvagnar och rullatorer med plats för olika aktiviteter och exponering av litteratur.

Specifikation:
Ytskikt väggar: målade väggar
Golv: industrigolv
Belysning, infälld spotlights som går att dimra.
Utrymme för klädhängare för cirka 10 personer
1 besökstoalett handikappanpassad utrustad med skötbord anpassat för funktionsnedsatta.
Kvadrat: 7-10 kvadrat
Dörr – bredd anpassad för funktionsnedsatta
Ytskikt väggar: kaklade väggar – färgsatt för tillgänglighet för funktionsnedsatta
Golv: industrigolv

Aktivitetsrum
Funktion: Flexibelt bokningsbart rum med plats för olika programaktiviteter.
Specifikation:
Aktivitetsrum:
Funktion: Rummet ska användas till föreläsningar, författarträffar, möten och inbokade grupper
samt vara bokningsbart för föreningar och tyresöbor.
Ytskikt: målade väggar
Vikvägg mot anslutande rum
Vägg med utrymme för whiteboard
Golv: industrigolv
Taket utrustat för projektor och filmduk
Belysning, spotlights som går att dimra + arbetsbelysning
Sittplats för 30 personer
Ventilationen anpassad för 30 personer.
1 Förråd i anslutning till publik del:
Funktion: Utrymme för förvaring/förråd i direkt anslutning till publika utrymmen som möjliggör
praktiskt hantering av bord/stolar/utrustning.
Ytskikt: målade väggar
Golv: industrigolv
1 Rum för städutrustning.
I anslutning till publikt utrymme.
Ytskikt väggar: målade väggar
Golv: industrigolv
Vatten och avlopp med utslagsvask
Eluttag

Förvaringsutrymme för städutrustning och toalettpapper
Ventilationen anpassad för städutrustning.

Bibliotek
Funktion: Biblioteket är en helt och hållet publik verksamheten som behöver synas tydligt för att
locka spontanbesökare och bör därför ligga i markplan. Biblioteksdelen behöver vara utformad
med öppen planlösning, för att skapa trygghet om biblioteket är Meröppet, det vill säga öppet för
besökare men inte är bemannat med personal. Biblioteksdelen kommer vara utrustad med
bokhyllor och bilderbokstråg, ut- och återlämningsmaskin, infodisk, flera sittgrupper och små bås
för studier. Golvet i den publika bibliotekslokalen måste tåla tyngden av böcker. Antalet fysiska
böcker och antalet sidor i de fysiska böckerna påverkar lokalens brandklassning. Delar av
biblioteksdelen behöver kunna avgränsas från övriga publika delar vid behov, till exempel i
samband med kvällsaktiviteter i angränsande verksamheter, för att trygga arbetsmiljö och undvika
irritation ”mellan” verksamheterna.
Total yta 150 kvadratmeter
Specifikation:
Ytskikt väggar: målade väggar
Golv: mjuka golv som går att stå och gå på under många timmar. Golvet måste tåla tyngden av
böcker.
Belysning, spotlights som går att dimra.
Eluttag förberedda för hyllbelysning
Stora fönster ut mot vägen i gatuplan.
Stor glasvägg mot entrérummet
Ventilationen anpassad för 50 personer.
Brandklassning för cirka 5000 böcker, 3000 exemplar färre än 100 sidor, 2000 exemplar fler än 200
sidor.
Datoruttag och eluttag för 3 publika datorer, follow-me skrivare/kopiator, digitala skärmar, ut- och
återlämningsmaskin, infodisk och larmbåge/besöksräknare.
2 studiebås om cirka 4 kvadrat med dörr med fönsterglas, datoruttag, belysning, eluttag. Ventilation
anpassad för stillasittande arbete.

Personalrum/kök/personaltoalett/tjänsterum
Funktion: kök, tjänsterum och personaltoalett, avskilt vilrum.
Total yta 45 kvadratmeter
Specifikation:

1 Personalrum/lunchrum kök:
Kvadrat: 15 kvadrater
Ytskikt väggar: målade väggar
Golv: linoleum/plastmatta
Vatten, avlopp i anslutning till diskbänk
2 Mikrovågsugn + eluttag för dessa
spis
Spisfläkt
diskmaskin
1 kylskåp
uttag för kaffebryggare + vattenkokare med timer i anslutning till arbetsyta
rostfri diskbänk
Köksskåp
Golvyta för stolar och bord, sittplats för 4 personer.
Ventilation anpassad för matrum.
1 Arbetsrum/kontor:
I anslutning till publikt utrymme. Utrymme för 2 arbetsplatser och förvaring av personliga
tillhörigheter.
Datoruttag och eluttag för 2 datorer.
Fönster mot utomhus. Låsbar dörr med glas. Glasvägg mot publikt utrymme.
Skåp för förvaring av kontorsmaterial.
Kvadrat: 15 kvadrater
Ytskikt väggar: målade väggar
Golv: linoleum/plastmatta
Plats för 2 skrivbord
Ventilationen anpassad för 2 stillasittande personer.
1 Personaltoalett:
Kvadrat: 5
Ytskikt: målade väggar, kakel runt handfat.
Golv: våtrum
Ventilation anpassad för toalett.
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