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EN PUNKT FÖR SERVICE 
OCH ÖKAD DELAKTIGHET 

SOM GER MERVÄRDE ÅT 
KOMMUNENS INVÅNARE 

PÅ STRATEGISKA PLATSER 
I ÅTVIDABERGS KOMMUN 
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 KOMMUNALA SERVICEPUNKTER 
PÅ LANDSBYGDEN 
Åtvidabergs kommun förbättrar servicen för dig på landsbygden och 
startar kommunala servicepunkter på prov under ett år. Servicepunkterna 
drivs i samverkan med lanthandlarna i Björsäter, Grebo och Sjöberga i 
Hannäs socken. Servicepunkten placeras på lanthandeln och sköts om av 
affärens personal på uppdrag av Åtvidabergs kommun. Uppbyggnaden av 
servicepunkterna har redan startat och de beräknas vara helt färdiga med 
alla funktioner under januari 2020. 

SERVICEPUNKTEN FINNS FÖR DIG 
Åtvidabergs kommun vill underlätta för dig som invånare på landsbygden 
att ta del av information och vissa kommunala tjänster som annars bara 
fnns i Åtvidabergs tätort till exempel på biblioteket. Genom servicepunk-
ten och med hjälp av lanthandelns personal vill vi också sprida information 
om kommunens verksamheter, aktiviteter och mycket mer. 

Vår förhoppning är att servicepunkten ska leda till ökad delaktighet för dig 
som bor på landsbygden. 

DET HÄR FINNS I SERVICEPUNKTEN 
I din servicepunkt fnns en dator eller surfplatta som är till för dig som 
invånare eller turist och kan användas för att söka information eller utföra 
digitala tjänster. För att underlätta för dig att söka information fnns gen-
vägar till exempelvis kommunens webbplats och olika organisationer som 
har samhällsservice eller som samlar aktiviteter som händer i vårt län. 

Du kan också skriva ut, kopiera eller scanna dokument på din service-
punkt som är utrustad med en skrivare. Lanthandeln tar samma avgift för 
utskrifter och kopior som Åtvidabergs bibliotek. 

I servicepunkten fnns informationsbroschyrer med samhällsinformation 
och vad som händer runt om i kommunen. Aktuella medborgardialoger 
som exempelvis lokala detaljplaner på samråd eller enkäter fnns tillgängli-
ga för dig i servicepunkten. 

Det fnns en mindre informationstavla i servicepunkten med aktuell in-
formation om vad som är på gång i servicepunkten eller i kommunen. 
Informationstavlan är ett komplement till de kommunala anslagstavlor som 
fnns på orterna. 

DET HÄR KAN DU FÅ HJÄLP MED I SERVICE-
PUNKTEN 
Affärens personal kan hjälpa dig att söka information på datorn/surfplat-
tan. De kan hjälpa dig att hitta rätt på kommunens webbplats, besvara 
enklare frågor om kommunens verksamhet eller berätta var du ska vända 
dig i kommunen med dina frågeställningar. Du kan också få stöd av lant-
handelns personal att använda digitala tjänster eller fylla i blanketter. 
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 BIBLIOTEKSOMBUD – 
EN TJÄNST I SERVICEPUNKTEN 
En målsättning med servicepunkten är att etablera mer kommunal service 
lokalt och förenkla för dig att ta del av servicen. Din lokala lanthandel blir 
därför ombud för biblioteket så att du enklare kan få tillgång till bibliotekets 
utbud utan att behöva åka till ett bibliotek. 

Så här fungerar det 
Du reserverar böcker och annan media på bibliotekets webbplats och välj 
din ort som hämtställe. När din reservation fnns att hämta på lanthandeln 
får du ett meddelande via sms, e-post eller brev. Affärens personal lånar 
ut det du reserverat så ta med ditt lånekort eller legitimation till affären. 

För att ta del av tjänsten behöver du ha ett giltigt lånekort. Besök ett 
bibliotek i Östergötland för att få ett lånekort eller börja med att skapa ett 
kort själv på bibliotekets webbplats. Sedan besöker du inom 30 dagar ett 
bibliotek för få ett lånekort och får då tillgång till all biblioteksservice. 

Mycket mer än bara böcker 
Biblioteket i Åtvidaberg tillhör det regionala samarbetet Götabiblioteken 
och det innebär att du får tillgång till hela Östergötlands biblioteksutbud 
i din lanthandel. Förutom böcker kan du beställa ljudböcker, tidningar, 
cd-skivor, TV-spel och flmer. Lånetiden kan variera beroende på vad du 
lånar. Du kan återlämna det du lånat i affären eller på valfritt bibliotek i Öst-
ergötland. Affären registrerar dina lån som återlämnade när du returnerar 
böckerna i affären. 

I GÖTABIBLIOTEKEN FINNS DET ÖVER 

• 5 000 sporttitlar • 200 000 faktatitlar • 380 000 roman-, novell-, 
• 8 000 flmtitlar • 8 000 ljudbokstitlar poesi- och dramatiktitlar 

Vi hjälper till 
Personalen i affären kan hjälpa dig att visa hur bibliotekets webbplats 
fungerar och hur du gör en beställning. Har du svårt att göra en beställ-
ning digitalt eller ta emot meddelande via sms eller e-post kan du ringa till 
Åtvidabergs bibliotek. Den som inte själv kan ta sig till butiken och som 
har hemsändning av dagligvaror kan få sin biblioteksmedia hemlevererad 
med varuhemsändningen. 
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Hållbara transporter 
För att transporterna av biblioteksmedia ska vara hållbara körs de 
med de skolskjutsturer som redan går mellan Åtvidaberg och din 
ort. Det innebär att biblioteksombudstjänsten är tillgänglig under 
terminstid när skolskjutsen trafkerar orterna om inte din lant-
handlare erbjuder tjänsten även annan tid. 

Transport mellan biblioteket och affärerna sker två dagar 
per vecka. Det innebär att även om det du reserverar är 
tillgängligt i Åtvidabergs bibliotek när du reserverar kan 
du få vänta några dagar innan du kan hämta ut det 
i din affär. 

TRÄFFA REPRESENTANTER FRÅN KOMMUNEN 
I DIN SERVICEPUNKT 
Kommunens ambition är att vi som företräder kommunen ibland ska 
kunna komma ut till just din servicepunkt och prata om aktuella frågor. 
Information om när vi kommer fnns på informationstavlan i servicepunk-
ten. 

VI VILL VETA VAD DU TYCKER OM SERVICE-
PUNKTEN 
Vi kommer att följa upp hur servicepunkten fungerar och om den är till 
nytta för dig som invånare för att ta reda på om det här är något vi ska 
fortsätta med efter prövotiden. Hör gärna av dig till oss och tala om vad 
du tycker. Skicka ett mail till kommun@atvidaberg.se eller lägg ett med-
delande i den postlåda som fnns i servicepunkten. 

Välkommen att besöka din servicepunkt! 

Mårtens Handel 

Värnavägen 2, Björsäter 

0120-60047 

Pepparkvarnens Livs 

Grebovägen 17, Grebo 

013-55019 

Sjöberga Lanthandel 

Kvarnvik 

0120-40083 

mailto:kommun@atvidaberg.se


 

Åtvidabergs kommun 
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7, 597 30 Åtvidaberg 
Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg 
Telefon: 0120-830 00 
E-post: kommun@atvidaberg.se 
Webbplats: www.atvidaberg.se 
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