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PRESSMEDDELANDE
Premiär för Bokstationer längs Botniabanan
Fredag 19 september öppnar bokstationer på tågstationerna i Örnsköldsvik, Husum,
Nordmaling, Hörnefors, Umeå Östra och Vindeln. Detta innebär att kommuninnevånare,
resenärer och pendlare enkelt får tillgång till läsning under sin resa genom att läsa och sedan
lämna vidare böcker.
Fredag den 19 september öppnar ett antal bokstationer för alla som vill ta med sig läsning på resan. På
bokstationerna kommer biblioteken att ställa upp bokhyllor där de som ska resa kan hämta en bok. När
boken är utläst lämnas den tillbaka på samma station, eller på någon av de övriga stationerna i
projektet. Det finns böcker för alla åldrar och smaker. Tanken är att detta även kan komma att bli en
plats för privat bokbytesverksamhet. Mottot är: Läs och lämna vidare!
Under denna fredag kommer det att finnas bibliotekspersonal på plats för att informera och tipsa om
böcker. I Örnsköldsvik, Nordmaling, Hörnefors och Umeå Östra kl. 14-17 och i Vindeln kl. 11-13.
Bokstationer längs Botniabanan är ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Örnsköldsviks kommun
och biblioteken i Umeåregionen. Syftet är att uppmuntra till läsning och att informera om bibliotekens
aktiviteter. Lästips från person till person är ofta den bästa ingången till läsupplevelser. Projektet har
även startat en Facebook-sida: https://www.facebook.com/Bokstationer där den som vill dela med sig
av sin läsupplevelse enkelt kan ”hissa” eller ”dissa” den nyss utlästa boken.
Projektet började när Örnsköldsviks kommun blev en del av Umeåregionen och biblioteken ville starta
ett samarbete över läns- och kommungränser. Gruppen såg Botniabanan som den naturliga
anknytningen mellan länen och kommunerna. Att arbeta med läsfrämjande åtgärder är något som
ligger biblioteken varmt om hjärtat. Ur detta föddes idén om att ställa ut bokhyllor på järnvägsstationer
längs sträckan Örnsköldsvik-Vindeln.
Projektet finansieras av Kulturkicken, Umeåregionens bibliotek och biblioteken i Örnsköldsviks
kommun.
För mer information, kontakta:
Annica Häggström-Rudsten, Arkenbiblioteket, Örnsköldsvik

0660-880 37

Annika Eriksson, Nordmalings bibliotek

0930-141 70

Josefin Rönngren, Hörnefors bibliotek

0930-291 96

Maria Forssén, Umeå stadsbibliotek

090-16 33 31

Carl-Axel Gyllenram, Vindelns bibliotek

0933-140 95

Postadress:
Nordmalings kommun
914 81 NORDMALING
e-post:
elizabet.westerlund@nordmaling.se

Besöksadress:
Kungsvägen 41
www.nordmaling.se

Telefon:
0930- 140 00 växel
0930 – 140 18 direkt

