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Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 

 

Markaryds kommun har skrivit en plan 

om kulturen och biblioteken i kommunen.   

Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli 

och vad kommunen ska göra, till exempel  

vad den ska ge pengar till och vad som behövs  

för att kulturen och biblioteken ska bli bättre.  

Planen är i två delar, en för kulturen och en för biblioteken.  

Planen gäller till 31 december år 2012.   

 

Vad är kultur? 

Kultur är allt som människor gör när de lever  

men också när de skapar olika sorters konst,  

till exempel målar, spelar musik eller teater.  

Kultur visar hur människor lever nu,  

hur människor levde förr i tiden 

och hur människor tänker om framtiden.  

 

Kultur lär människor mer om sig själva,  

om livet och om samhället.  

Kultur får människor att må bra och koppla av.  

Kulturen är viktig för att varje människa i kommunen  

ska ha ett bra liv.  

 

Kultur utvecklar Markaryds kommun  

och kan utveckla hela Markarydstrakten.  

Det kan bli fler jobb, människor trivs bra 

och fler vill flytta till orten eller kommunen.  

Därför är kulturen viktig för all politik.  

 

Biblioteken och kulturen 

Biblioteken är en viktig del av kulturen i Markaryd.  
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På biblioteken kan du låna böcker  

men där eller i samma hus finns också musik, teater, 

föreläsningar och utställningar.   

Biblioteken ska finnas nära människorna 

så att det ska kännas lätt att gå dit. 

 

Biblioteken är också viktiga när du vill lära dig, 

inte bara sådant du lär dig i skolan utan hela livet.  

På biblioteken finns information, böcker och datorer. 

Biblioteken samarbetar med olika skolor 

och olika studieförbund. 

 

Här finns också kultur i kommunen   

Kommunen samarbetar med föreningar,  

företag och till exempel konstnärer,  

orkestrar eller teatrar för att ordna kultur för alla.  

Kyrkor, studieförbund och föreningar  

ordnar också kultur i Markaryds kommun.  

 

Markaryds kultur och Markaryds historia  

visar hur Markaryd är som samhälle och kommun.  

Hembygdsföreningar och andra historiska föreningar 

kan visa det särskilda med Markaryd  

och ser till att det gamla inte blir bortglömt.  

Människor från andra länder, med annan kultur  

flyttar till Markaryd och utvecklar kulturen.  

 

Kulturen är till för alla  

Markaryds kommun arbetar för att  

det ska finnas många olika sorters kultur,  

och för att kulturen ska finnas  

för alla människor, unga, gamla och  

för människor med olika ålder och intressen.  

Det ska vara lätt för den som själv vill skapa,  
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till exempel sjunga, spela teater eller måla.  

 

Kommunen ska hjälpa till  

så att gamla och särskilt värdefulla områden 

kan finnas kvar.  

Kommunen ska hjälpa till 

så att konst och kultur som är typiska för Markaryds kommun  

eller för kommunens historia kan finnas kvar 

och människor kan titta på den. 

 

Kommunen ska särskilt hjälpa  

barn och unga att hålla på med kultur.  

Kommunen ska fortsätta se till att barn  

lär sig läsa, skriva och att de lär sig språk 

 

Så fungerar planen för kultur och bibliotek  

Politikerna i kommunfullmäktige har bestämt  

att planen för kultur och bibliotek  

ska gälla till 31 december år 2012.  

Varje år måste kommunfullmäktige 

bestämma hur kommunen 

ska använda sina pengar. 

Varje avdelning i kommunen ska arbeta 

för att följa planen så bra den kan.  

Avdelningarna för bibliotek och kultur 

ska undersöka och skriva om hur arbetet går  

med planen.  

De ska få tillräckligt med pengar och personal 

för att kunna följa planen. 

Alla som arbetar med kultur  

eller håller på med kultur i kommunen 

kan få veta hur arbetet med planen går. 
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Också lagar och regler som bibliotekslagen,  

kommunens handikapp-politiska program  

och kommunfullmäktiges planer om framtiden 

bestämmer hur kulturen är i Markaryd.  

 

Plan för kulturen  

 
Kultur från gamla tider  

Kultur från gamla tider och gamla sätt att leva  

från Markarydstrakten ska fortsätta att finnas.  

Då kommer människor att känna igen sig  

och känna sig mer hemma där de bor.  

Byalag, hembygdsföreningar, historiska föreningar 

och personer som är intresserade av historia 

arbetar med att undersöka och skriva om  

historia och kultur från gamla tider  

i Markarydstrakten.  

 

Detta vill kommunen  

Historia om Markarydstrakten ska visas  

på olika sätt, till exempel i böcker, eller utställningar.  

Barn och unga ska få lära sig om hur det var 

förr i tiden i Markarydstrakten.  

Kommunen ska ge pengar och annan hjälp  

till dem som skriver om och gör utställningar  

om kultur från gamla tider. 

 

Kommunen vill att alla som bor i Markaryds kommun 

ska lära sig mer om Markaryds historia.  

Kommunen vill att fler ska besöka platser 

som är intressanta för att de visar gammal kultur.  
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Detta ska kommunen göra 

Alla ska kunna läsa bibliotekens gamla böcker  

och papper om Markarydstraktens historia. 

Den som vill forska om gamla tider  

ska kunna läsa i gamla böcker och papper.  

Det ska bli lättare att forska om sin släkt 

till exempel med databasen Genline. 

Kommunen ska samla ihop och skriva ner 

alla böcker och papper som handlar om 

gamla tider i Markarydstrakten 

och alla museer som finns. 

 

Kommunen ska sätta skyltar och märken  

på platser som har något intressant att visa 

om gamla tider och Markaryds historia.  

Kommunen ska anpassa en historisk plats varje år   

så att människor med funktionsnedsättning  

kan besöka den.  

 

Broschyren Kulturguiden ska tryckas med jämna mellanrum. 

Skolor och förskolor ska kunna besöka  

intressanta samlingar med gammal kultur.  

En webbsida om gammal kultur ska berätta 

så att barn i förskola och skola 

kan läsa och förstå den. 

 

En gång om året ska en hembygdsförening  

eller annan förening få pengar  

till ett arbete om kultur från gamla tider.  

Kommunen ska göra kulturstigar där människor  

kan gå för att se intressanta platser med gammal kultur.   

Kommunen ska göra mer reklam för sina museer 

och se till att de är öppna oftare och längre tid.  
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Detta ska kommunen göra 

Konst, musik, teater, dans och film 

Alla människor mår bra av att hålla på 

med kultur på olika sätt.  

Det kan vara att gå på teater eller konsert.  

Det kan också vara att själv dansa, måla 

eller spela något instrument.  

Kultur är ett sätt att möta andra människor.  

 

Detta vill kommunen 

Människor i Markaryds kommun ska kunna  

skapa och hålla på med kultur, till exempel  

gå kurser i teater, dans eller lära sig måla.  

De ska också kunna visa upp sin konst för publik.  

 

Personal på kommunens kulturavdelning 

ska samarbeta  med kulturföreningar,    

studieförbund, kyrkor, folkhögskolor  

och personer som arbetar med konst.  

Kommunen ska se till att det finns mycket 

och bra konst, dans, teater och musik 

att titta på för alla som bor i Markaryd. 

 

Detta ska kommunen göra   

Kulturkatalogen är en lista över alla  

som arbetar med kultur i kommunen.  

Kulturkatalogen ska skrivas om när det behövs  

så att den stämmer.  

Kulturkatalogen ska finnas på biblioteken  

och på kommunens hemsida.  

 

 

 



 7

Detta ska kommunen göra 

Alla elever i Markaryds skolor ska få  

se en föreställning med teater eller musik  

eller gå på annan kultur en gång varje år.  

Eleverna ska själva kunna skapa 

och hålla på med kultur. 

 

En gång om året ska kommunen ha möte  

med kulturföreningar, studieförbund  

och personer som arbetar med kultur.  

På mötet ska de prata om hur kulturen  

kan bli bättre i kommunen 

och hur alla som bor i kommunen ska  

kunna vara med på kultur. 

 

Kommunen ska visa sina tavlor och skulpturer 

på en utställning varje år 

och bilder av kommunens konst 

ska finnas på kommunens webbsida. 

Kommunen ska visa fler och olika sorters utställningar  

i  Kulturhusets nya utställningshall.  

 

Föreningar och studieförbund ska få pengar 

och annan hjälp så att de kan ordna fler  

konserter och teaterföreställningar 

 

 

Plan för biblioteken                          

Alla kan besöka biblioteken. 

På biblioteken kan människor träffas.  

På biblioteken finns mycket kultur. 

 

Biblioteken är viktiga för demokratin.  
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Alla har rätt att lära sig mer, 

få och själv leta efter information 

och att använda datorer.   

Alla har rätt att koppla av 

genom att läsa böcker och tidningar. 

 

 Bibliotek finns i Markaryd, Strömsnäsbruk,  

Traryd och Hinneryd. Traryds bibliotek 

är både vanligt bibliotek och skolbibliotek. 

Skolbibliotek finns på Hagaskolan, Huneskolan,  

Höjdenskolan, Strömsnässkolan,  

Timsfors skola och på gymnasieskolan KCM.  

 

Detta vill kommunen  

Biblioteken är till för alla att besöka 

och på biblioteken ska människor kunna träffas.  

På biblioteken ska du kunna låna böcker, musik och filmer.    

På biblioteken ska du kunna se utställningar, 

lyssna på föreläsningar, 

lyssna på när vi läser ur böcker, se teater 

och lyssna på musik, 

på eller i samma hus som biblioteket.. 

Alla ska kunna använda biblioteken  

och allt som finns på biblioteken, till exempel Internet. 

 

Bibliotekets personal ska vara kunnig 

och hjälpa besökarna på ett bra och vänligt sätt.  

 

Biblioteket ska ha moderna och nya datorer 

och annan ny teknik som behövs. 

 

 

 



 9

Detta vill kommunen 

Biblioteken och barnen  

Biblioteket ska hjälpa barn och föräldrar 

att upptäcka att det är roligt med böcker 

och att läsa. 

Bibliotekets och skolors personal ska 

tillsammans med föräldrar fortsätta arbetet 

med den röda språk- och lästråden. 

Det arbetet är till för att barn ska bli bra  

på att läsa och bra på att använda sitt språk 

 

Biblioteken och skolbiblioteken 

Skolbiblioteken ska vara bra så att 

unga trivs och vill använda biblioteken.  

Skolbiblioteken ska vara öppna många timmar,  

ha kunnig personal som hjälper besökarna 

och där ska finnas modern teknik.  

Skolbiblioteken är viktiga för att alla elever  

ska bli intresserade av att läsa och bra på att läsa.   

Skolorna ska använda biblioteken i sitt arbete. 

 

Biblioteken ska samarbeta med grundskola, 

gymnasium och med skolbiblioteken.  

Elever i grundskolan ska få lära sig att leta efter  

information i böcker, på Internet och i databaser.  

Skolbiblioteken och de vanliga biblioteken                                  

ska samarbeta mer.  

 

Skolbiblioteken är viktiga 

när kommunen arbetar med framtidens skola. 

Kommunen ska se till att skolbiblioteken  

får tillräckligt med pengar och annan hjälp               

för de elever de har.   
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Detta vill kommunen 

Biblioteken är för alla 

Biblioteken ska fungera bra för alla människor,        

för människor med olika språk 

och för människor med funktionsnedsättning.  

År 2010 ska biblioteken vara tillgängliga.  

Det betyder att de ska fungera bra  

för människor med funktionsnedsättning.  

Biblioteken ska låna ut fler böcker, filmer och skivor.   

Fler ska besöka biblioteken 

 

Detta ska kommunen göra  

Biblioteken och barnen  

Kommunen ska ge böcker till alla nyfödda barn 

och till barn som går i förskoleklass, 

för att barnen ska bli bra på att läsa  

och att använda sitt språk. 

Föräldragrupper från barnavårdscentralen 

ska besöka biblioteken.  

 

Barnböcker ska finnas i väntrummen                 

 på barnavårdscentralen,  

vårdcentralen och på folktandvården.  

Förskolornas biblioteksombud träffas varje termin 

tillsammans med bibliotekarierna 
 

Biblioteken och skoleleverna                                                              

Elever i klass 2, klass 5 och klass 7     

ska besöka biblioteken.  

På biblioteken berättar bibliotekarierna 

om olika böcker och visar 

hur man använder biblioteket.  
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Detta ska kommunen göra 

Biblioteken och skoleleverna          

En författare som skriver barnböcker eller ungdomsböcker   

ska besöka eleverna i klass 4 och klass 8 

Elever i klass 1 på gymnasiet ska lära sig 

att använda bibliotek och vad som finns på biblioteken.     

Elever i klass 2 på gymnasiet ska lära sig  

mer om hur man letar information  

i böcker, på Internet och i databaser.  

 

Kommunens lärcenter på gymnasieskolan KCM 

ska samarbeta med biblioteken om utställningar 

och information om att använda biblioteket. 

                

Biblioteken och skolbiblioteken  

Biblioteken och skolbiblioteken 

ska använda samma datasystem.  

Biblioteken ska ha datorer för Internet, trådlöst Internet 

och datorer för den som vill studera eller släktforska.  

Biblioteken ska köpa in tidningar, 

 filmer och musik, 

och böcker om sådant som människor är intresserade av. 

Skolbibliotekets personal ska samarbeta med lärare  

för att elever ska bli bra på att läsa och studera.  

Personal från biblioteken och från skolbiblioteken  

ska mötas i en grupp för att prata om samarbete. 

   

Biblioteken är för alla  

Boken-kommer börjar i Markaryd    

och fortsätter som det brukar i Strömsnäsbruk.  

Boken-kommer har med sig böcker 

till den som har svårt att komma till biblioteket. 

Biblioteken ska fortsätta att göra information  
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om biblioteket på Internet tillgänglig med talsyntes och lättläst.  

Detta ska kommunen göra 

Biblioteken är för alla 

Biblioteken ska ordna särskilda hyllor med böcker  

för barn och unga med funktionsnedsättning.  

Hyllorna kallas Äppelhyllor 

Biblioteken ska köpa in talböcker 

och andra anpassade böcker                                 

som passar både unga och vuxna.  

 

Läsombud i äldreomsorgen och handikappomsorgen 

ska träffas på biblioteket tillsammans med 

personalen på biblioteket. 

Biblioteken lånar ut böcker på 

några äldreboenden. 

 

Det ska finnas mer än böcker, ljudböcker 

och tidningar på biblioteken. 

Biblioteken ska få mer pengar 

för att köpa filmer, skivor eller annat nytt. 

Biblioteken ska köpa fler böcker, ljudböcker, skivor,  

filmer och annat som alla kan låna på biblioteken.   

 

Biblioteken ska göra en  plan  

för hur personalen ska jobba med att köpa in. 

I  planen ska också stå hur  personalen ska jobba 

med det som redan finns på biblioteken. 

 

Kommunen ska bygga en trevligare ingång med tak 

på Strömsnäsbruks bibliotek, 

och ordna så att värmen fungerar bättre inomhus.  

 

 

 


