Bemærkninger til etablering af det nye bibliotek / multitek på Assens Havn
Som Assens Ældreråds repræsentanter i den nedsatte workshop fremkommer vi med følgende indledende bemærkninger:
Brugerne af det nuværende Assens Bibliotek må absolut ikke opleve etablering af det nye bibliotek
/ multitek i det tidligere rådhus i Willemoesgade som en forringelse af biblioteksbetjeningen i
Assens by. Det skal være en klar forbedring / fornyelse, ellers givet flytningen ingen mening.
Hvad skal det nye bibliotek / multitek indeholde?
Her er det relevant at spørge hvilke tanker og ideer, de som er fremkommet med forslaget og har
vedtaget det, har haft. Dette må jo skulle danne grundlag for det videre arbejde med indholdet.
Hovedvægten – den bærende i biblioteket - må fortsat være det skrevne ord – bogen.
Man bør ikke indgå i en konkurrence med den service som Internettet udbyder, den vil man aldrig
kunne vinde.
Der bør være noget til alle brugergrupper, men man må ikke glemme den mere ”manuelle bruger”.
Tilgængeligheden til og i det nye bibliotek/multitek bør fra starten gøres optimale. Det er både brugermæssigt og økonomisk bedre at indrette det rigtigt fra starten end at skulle ”reparere” på det efterfølgende.
Som Ældrerådets repræsentanter vil vi opfordre til, at indretningen af et nyt bibliotek/multitek opfylder de krav til tilgængelighed, der har betydning for ældre (og også gavner andre).
Mange ældre oplever problemer med SYN, HØRELSE og MOBILITET.
Vedr. personer med nedsat synsevne.
Der bør etableres den rette belysning, dvs. med tilstrækkelig lysstyrke og ikke blændende.
Der bør ved farvevalg i lokalerne tages hensyn til kontraster og afmærkninger, der vil gavne brugere
med nedsat syn.
Al skiltning bør udformes under hensyntagen til passende skriftstørrelse, kontrast og passende belysning på skiltningen.
Ved niveauforskelle i lokalerne (trapper mv) bør være tydelig markering og belysning.
Vedr. personer med nedsat hørelse.
Der bør foretages vurdering af akustik og efterklang, idet det har stor betydning for muligheden for
at høre tale.
Vedr. personer med mobilitetsproblemer.
Nogle er gangbesværede, andre afhængige af kørestol. Der bør være mulighed for, at alle kan færdes overalt i bygningen. Dvs. støtte ved gelænder, mulighed for at passere niveauforskelle, hvis det
forekommer.
Der skal være det tilstrækkelige antal parkeringspladser i umiddelbar nærhed af biblioteket / multiteket, og disse pladser skal være forbeholdt bibliotekets brugere. Det vil give problemer, især for
den ældre og handicappede del af borgerne, såfremt disse pladser er offentlige parkeringspladser.
Nuværende åbningstider, både bemandede og ubemandede, skal som minimum bibeholdes.
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