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Under 2020 har biblioteket genomfört följande:  

Bemannade öppettider under vinter/våren:  

Veckodag/dagar: alla måndagar kl 11-13, även när måndagen är en ”röd dag”, se nedan. 

• Öppet måndag 6/1 (Trettondagen) 

• Stockholms sportlovsvecka, v.9, öppet alla dagar kl 11-13 

• Besök av bibliotekarie Maria Vogel, dagkurs i gallring kl 11-17.30, tisdag 18/2.  

• Öppet måndag 13/4 (Annandag påsk).  

• Bokbåten inställd på grund av coronapandemin 

• Böcker som vi skulle ha på sommarutställningen och som var beställda på långtidslån 

från Bokbåten fick vi istället sommarlåna till och med augusti från Gustavsbergs 

bibliotek. Hämtades av Stina och Nilla veckan före midsommar och lämnades tillbaka 

av Nilla och Jeppe i slutet av augusti. 

Öppettider under sommaren:  

Veckodag/dagar: Alla dagar från 29/6 till 9/8. 

Måndagar bemannad kl 11-13 - övriga dagar inkl måndag obemannad kl 13-16 (samma tid 

som Skärgårdsmuseet var öppet och bemannad).  

• På grund av pandemin var det bra att sprida ut besökarna alla dagar i veckan. På 

hemsidan varnade vi för högt besökstryck på måndagar (ordinarie bibblaöppet) och 

onsdagar (öppen förskola på skolgården). 

• Utställningen ”Agenda 2030-målen, Nationalpark Nämdöskärgården, Biosfärområden” 

öppnade måndagen 29/6 i skolans entré. 

• Teaterskola 6 - 10/7 i Nämdö hembygdsgård, fri tillgång till biblioteket. Pjäsen ”Den 

gröna febern”, spelades upp i Skärgårdsmuseet trädgård fredag 10/7 med begränsat 

antal åhörare. Teateransvarig: Sara Beer  

• Öppen förskola på skolgården och biblioteket alla onsdagar i juli och de två första 

onsdagarna i augusti. Ansvarig: Eva Carly  

Bemannade öppettider under hösten/vintern: 

Veckodag/dagar: Måndagar kl 11-13 (fungerade bra trots coronarestriktioner) 

• Läslovsöppet måndag-torsdag v 44 (fredagen stängt pga nya coronarestriktioner) 

Övrigt:  

• Bokbåten inställd torsdag 23/4 men genomförd torsdag 1/10.  

• Schack-spel och planerad bokföreläsning ställdes in pga coronapandemin 

Påfyllning av böcker:  

Vid fyra tillfällen varav Bokbåten står för två (lån halvårsvis) och Värmdö kommun för inköp vår 

och höst efter våra önskemål. Extra tilldelning från kommunen i december då det fanns medel 

över på kulturförvaltningen som gick till Nämdö bibliotek pga våra generösa öppettider. 

Bibblagruppen som hjälper till med bemanning, fix mm:  

Stina M, Ewa D, Henrik L, Ann B, Inger E, Bibi W, Ulf K, Lotten H, Iréne S, Eva och John Carly m fl  

 


