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UTTALELSE VEDRØRENDE BORGERNES BIBLIOTEK. BIBLIOTEKPLAN FOR OSLO KOMMUNE
Bibliotekene er viktige møteplasser og kunnskapssentre for befolkningen i Groruddalen,
spesielt for barn, unge og eldre. De er også sentrale institusjoner i henhold til
Groruddalsatsingens programområde 4, som omfatter oppvekst, utdanning, levekår,
kulturaktiviteter og inkludering.
Groruddalen Miljøforum har registrert at det i bibliotekplanen er uttrykt som en målsetting
at bibliotekene som kulturinstitusjoner skal nå enda bredere ut enn i dag, og at filialene skal
styrkes som lokale samfunnsutviklere og møteplasser.
Groruddalen har en stor og økende flerkulturell befolkningsandel, og det fremgår av planen
at; ”Flere studier viser nettopp at bibliotekene egner seg godt som inngangsport til resten av
samfunnet for minoritetsbefolkningen.”
Sett i dette perspektivet stiller Groruddalen Miljøforum seg avvisende til forslaget om å
legge ned de to filialene på Nordtvet og Bjerke, og erstatte dem med en for store
brukergrupper fjerntliggende og vanskelig tilgjengelig filial på Økern. Det er lagt til grunn at
filialene minimum bør ha et besøk på 50 000 i året. Dette er etter vår oppfatning et uttrykk
for en rasjonalisering som harmonerer dårlig med den målsetting at bibliotekene som
kulturinstitusjoner skal nå enda bredere ut enn i dag, og at filialene skal styrkes som lokale
samfunnsutviklere og møteplasser.
Det fremgår av bibliotekplanen at ”filialene skal ligge i nærheten av sentrale knutepunkt og
etablerte sentrumsfunksjoner”. Dette kriteriet er formulert på en måte som nærmest
definerer Nordtvet og Bjerke filialer som usentrale og med en uhensiktsmessig beliggenhet.
Dette vil Groruddalen Miljøforum ta avstand fra. Begge filialer ligger i gangavstand fra flere
skoler, barnehager og befolkningstette boområder, og er lett tilgjengelig for barn og unge.
Dessuten er mange av bibliotekenes brukere eldre mennesker med begrensede muligheter
for lengre kollektivreiser. Groruddalen Miljøforum frykter at en reetablering på Økern vil
kunne medføre et frafall blant de befolkningsgruppene som bruker bibliotekene mest, i og
med at det for store boområders vedkommende ikke er direkte adkomst til Økern med
kollektivtransport. Dessuten er bussrute 58 som i dag frekventerer strekningen Bjerke –
Økern i rushtiden planlagt omlagt til ny trasè langt utenom Økern. Vi mener at denne
problemstillingen er undervurdert i bibliotekplanen.

Groruddalen Miljøforum ser med tilfredshet på at Stovner og Romsås filialer foreslås
opprettholdt, og at det i bibliotekplanen er uttrykt en målsetting om utvikling av Furuset
filial som et ”Fremtidens bibliotek” og ”en møteplass og arena for opplevelse, kreativitet og
læring for befolkningen i Alna”. I og med at Rommen filial kun har registrert et årlig
besøkstall på 200 i tillegg til skolens elever, er det vanskelig å ha innvendinger mot at filialen
omgjøres til et rent skolebibliotek.
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