Kartläggning av teleslingor
i Stockholms stads bibliotek 2019
Sammanfattning
Totalt 40 bibliotek finns med i kartläggningen. Endast i tre (3) av dessa fungerar teleslingorna
som de ska och personalen har fått utbildning i hur de ska användas.
Bibliotek med fungerande teleslingor som används vid evenemang samt personal som fått
utbildning i hur de fungerar, tre stycken.
•

Farsta bibliotek

•

Årsta bibliotek

•

Hornstulls bibliotek

Bibliotek med mobila slingor eller annat slingsystem som dock inte fungerar som de ska
eller inte används för att personalen inte har fått utbildning i hur de fungerar. Sex stycken.
•

Stadsbiblioteket

•

Skärholmens bibliotek

•

Gubbängens bibliotek

•

Kista bibliotek

•

Östberga bibliotek

Bibliotek, osäkert. Enligt hemsida och personaluppgifter ska det finnas teleslinga men
personalen vet inte hur de i så fall fungerar och vi lyckas inte mäta eller höra något genom
hörapparaterna. Ett stycken.
•

Sköndal

Bibliotek som inte har teleslingor i sina egna utrymmen men är inrymda i samma lokaler
som medborgarkontor/folkets hus och använder slingförsedda utrymmen i dessa för
publika tillställningar. Två stycken.
•

Älvsjö bibliotek

•

Tellus fritidscenters bibliotek

Bibliotek som saknar teleslingor helt. 27 stycken.
•

Blackebergs bibliotek

•

Brommaplans bibliotek

•

Kungsholmens bibliotek

•

Alviks bibliotek

•

Enskede bibliotek

•

Gröndals bibliotek

•

Östermalms bibliotek

•

Sture bibliotek

•

Hjorthagens bibliotek

•

Telefonplans bibliotek

•

Bredängs bibliotek

•

Tranströmerbiblioteket i Söderhallarna

•

Björkhagens bibliotek

•

Bagarmossens bibliotek

•

Hässelby gård bibliotek

•

Hässelby villastads bibliotek

•

Fruängens bibliotek

•

Vällingby bibliotek

•

Spånga bibliotek

•

Stora Essingens bibliotek

•

Skarpnäcks bibliotek

•

Aspuddens bibliotek

•

Husby bibliotek

•

Hagsätra bibliotek

•

Tensta bibliotek

•

Örby bibliotek

•

Rinkeby bibliotek

Bibliotek som renoveras och öppnar i januari 2020. Personalen har inte fått några uppgifter
om att slinga ska installeras i nyrenoverade biblioteket. Ett stycken.
•

Högdalens bibliotek

Personalen på samtliga bibliotek är intresserad och vill gärna lära sig mer om teleslingor och
öka tillgängligheten för sina kunder. Kunskapen om teleslingor varierar mycket, från ingenting
alls till mycket insatta och på flera bibliotek uppger personalen att de gjort flera
påtryckningar till ledningen om att teleslingor ska installeras utan att få gehör.
Hösten 2019 kom en ny text på bibliotekens egna sidor på stadens webbsite: ”Kontakta
biblioteket för information om bland annat hissar, dörröppnare, hörselslinga, hinder och
toaletter.” Personalen ställer sig frågande eftersom många upplever att de inte alls har fått någon
information just om teleslingorna, i många fall inte ens om det finns på deras arbetsplats.
Boverkets byggregler gäller för svenska byggnader. För teleslinga finns lagkrav för lokaler som rymmer
fler än 50 personer och då i samband med ny- och ombyggnad, enligt Plan- och bygglagen.
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/tillganglighet/teleslinga-och-tradlosa-system/#lagen-kraverteleslinga

1 februari
Blackebergs bibliotek & Medborgarkontor
Inga teleslingor men mycket engagerad personal som själva gjort påstötar till enhetsledningen om att
slingor behövs utan att få gehör. För dyrt har de fått som svar. De har besökare som frågar efter slinga
ibland och den ena i personalen har en rullstolsburen bror och är därför extra intresserad av
tillgänglighetsfrågor.
Biblioteket renoverades för några år sedan och då påtalades slingbehovet av personalen men utan
resultat. Däremot installerades trapphiss till källarvåningen där samlingsrum finns och automatisk
dörröppnare till ytterdörren. Finns inga synmarkeringar heller.
50 personer får samtidigt finnas i samlingsrummet, där föreläsningar och författarsamtal hålls
frekvent. Författarsamtal hålls också i en del av biblioteksutrymmet i gatuplan.
Finns ingen högtalaranläggning med mikrofon överhuvudtaget.
Behövs slinga i receptionen, samlingsrummet och där författarsamtal hålls. Mobila slingor kunde
fungera här enligt min bedömning.
Kontakt: Victor Alfson, victor.alfson@stockholm.se
Enhetschef: Stephanie Reinbold (Blackeberg, Hässelby gård, Hässelby villastad, Spånga och Vällingby)
Stephanie.reinbold@stockholm.se, 08-508 30 573

Brommaplans bibliotek
Finns inga teleslingor alls. En i personalen är själv hörselskadad med implantat och har svårigheter att
hänga med i personalmöten osv, ”kan inte längre föra protokoll”.
Biblioteket ligger en trappa upp, hiss finns.
Samlingssal för ca 30 pers där författarsamtal och annan information hålls.
Ingen högtalaranläggning finns såvitt personalen vet och vi hittade ingen heller vid genomgång.
Kontakt: Annie Pernbeck, annie.pernbeck@stockholm.se
Enhetschef: Erik Olsson (Alvik, Brommaplan, Kungsholmen och Stora Essingen)
Erik.m.olsson@stockholm.se, 08-508 30 720

7 februari
Kungsholmens bibliotek
När biblioteket renoverades 2006 började man installera teleslinga både i samlingsrummet på tredje
våningen och i gatuplan där receptionen och utrymmen för författarsamtal och dylikt finns. Någon
typ av konflikt med företaget som gjorde installationen gjorde dock att den inte färdigställdes.
Det finns högtalarsystem och mikrofoner i samlings-/grupprummet på våning tre och där kan jag
också höra störningar när jag har på t-läge.
I början (2006) hade man använt någon slags lös slinga i receptionen men personalen tyckte att det
var besvärligt med mikrofonen och att det hela var i vägen så man slutade använda den.
Biblioteket vid Fridhemsplan är ett av stadens större med ca 1.000 besökare per dag, 350.000 på
årsbasis.
Personalen vill gärna kunna erbjuda hörseltillgänglighet även om det inte hör till vanligheterna att
någon frågar efter teleslinga.

Kontakt: Peter Butén, peter.buten@stockholm.se
Enhetschef: Erik Olsson (Alvik, Brommaplan, Kungsholmen och Stora Essingen)
Erik.m.olsson@stockholm.se, 08-508 30 720

8 februari
Alviks bibliotek
Det finns inga teleslingor alls men personalen vill ha och har också framfört det önskemålet till
ledningen. En stor orsak är att Alviksskolans hörselklasser är frekventa besökare i biblioteket och det
är problem vid samlingsstunder med de eleverna. Svårt att få dem att sitta still och fokusera och
personalen anser att en orsak är att de har svårt att höra.
Receptionen, föreläsningssal, grupprum/studierum där man bland annat har datakurser för äldre
samt språkcafé för nyanlända borde alla vara försedda med teleslinga tycker personalen.
Det finns någon typ av mobil högtalaranläggning.
Personalen jag träffade har inte statistik på antal besökare men säger att det är ett väldigt välbesökt
bibliotek eftersom Alvik är något av en knutpunkt i kollektivtrafiken med både tunnelbana, tvärbana
och många bussar.
Kontakt:
Liselotte Wijkmark, liselotte.wijkmark@stockholm.se
Laila Sjöbacka, laila.sjobacka@stockholm.se
Enhetschef: Erik Olsson (Alvik, Brommaplan, Kungsholmen och Stora Essingen)
Erik.m.olsson@stockholm.se, 08-508 30 720

22 februari
Stadsbiblioteket
Två fasta slingor finns.
En på entréplan som sträcker sig över en ganska stor yta, något ljudteknikern inte hade en aning om.
Också informationen där finns inom slingan. Den fungerar bra när vi justerat volymen men används
tydligen sällan även om en del program hålls där.
Den andra slingan finns på plan två i den runda bokhallen där de flesta författarsamtal och andra
programpunkter hålls. Slingan går runt stolsraderna plus den lilla förhöjda scenen. De tar fram skyltar
som berättar att det finns slinga bara när det är program. Slingan fungerar men har oerhört mycket
störningar så det går inte att använda den. Ljudteknikern hörde störningarna även utan hörlurar. Han
menar att man inte kommer att göra något åt slingan nu eftersom man väntar på besked om hur och
när biblioteket ska renoveras/byggas om. Denna process har dock helt gått i stå eftersom politikerna
inte kommer överens om hur renoveringen ska göras (enligt Christer Nygren från
Kulturförvaltningen).
För tre år sedan anställdes en ljudtekniker, Ahmad Gholipour, på Stockholms stadsbibliotek. En av
hans arbetsuppgifter är att se till att teleslingor och hörselslingor är tillgängliga på alla Stockholms
bibliotek, speciellt vid program. Enligt egen utsago kan han dock ingenting alls om hörselslingor. Det
har varit tal om att han skulle få gå någon utbildning men det har ännu inte blivit av.
Ingen personal ute på biblioteken verkar veta att den här resursen finns och att de kan kontakta
Ahmad för hjälp med ljudteknik.
Jag har förmedlat uppgifter om två erfarna teleslingsföretag till Ahmad; Bo Edin och Hörservice

Pontus Egerö. Han ska ta kontakt med dem för att få hands on-utbildning i hur teleslingor fungerar

och även en översyn över slingorna som finns på stadsbiblioteket.
Kontakt:
Ahmad Gholipour,
ahmad.gholipour@stockholm.se,
+46 (0)8 508 311 62/ +46 (0)076 123 11 62
Enhetschef: Ida Udovic, vuxenheten på Stadsbiblioteket
ida.udovic@stockholm.se, 08-508 30 777

27 februari
Skärholmens bibliotek
De har fått en portabel slinga Univox P-Loop 2.0 https://edin.se/produkt/p-loop-2-0/, dock
bara levererad som den är i en kartong utan några andra instruktioner än manualen.
Personalen känner att de behöver få lära sig hur den fungerar genom hands on-utbildning.
Jag skickar kontaktuppgifter till de slingtekniker HRF samarbetar med.
De övriga biblioteken i enheten; Bredäng, Fruängen och Telefonplan har också fått sig
levererade en likadan portabel slinga. ”Det verkar ha hänt sedan du började skicka ut om
slingkoll”, menade personalen i Skärholmen.
Skärholmen är det största biblioteket på södra sidan om stan men mycket olika aktiviteter.
Kontaktar enhetschefen och hör om vidare planer.
Kontakt:
Johan Almqvist
08-50830963, johan.almqvist@stockholm.se
Enhetschef: Ranka Klincov (Bredäng, Fruängen, Skärholmen och Telefonplan)
ranka.klincov@stockholm.se, 08-508 30 575

6 mars
Gubbängens bibliotek
Detta bibliotek står listat på stadens hemsida som ett av de sex som har teleslinga. Det
stämmer att det finns en slinga där men personalen på plats vet inte om och hur den
fungerar. Den har aldrig använts under nuvarande personals tid på biblioteket.
Det finns någon slags låda (förstärkare?) monterad på väggen och en dosa med grön lampa
som ska visa att slingan fungerar.
Personalen på plats säger att de inte har SÅ mycket besökare (ingen statistik) per dag men att
författarsamtalen som ordnas rätt ofta lockar ett femtiotal personer. De tror inte att
mikrofonsystem används vid dessa tillfällen. Den personal som var på plats visste inte om det
fanns något mikrofonsystem.
De säger att ingen någonsin efterfrågat teleslinga.
Det har varit tal i många år att Gubbängens bibliotek ska flytta till nya lokaler men nu vet de
inte hur det blir med det med det nya sparbetinget på stadens kulturförvaltning.

När det har varit tal om flytt har personalen tänkt att det inte behövs slinga eftersom ingen
frågat efter den men efter vårt samtal inser de att det behövs slinga och också att det är
bibliotekets sak att informera och erbjuda sådan, inte upp till kunderna att efterfråga.
Jag rekommenderade att ta dit en slingtekniker som kan kolla upp den gamla slingan och ge
råd om hur de kan börja använda den. Jag skickar kontaktuppgifter till de slingtekniker HRF
samarbetar med.
Kontakt:
Kajsa
08-508 30 530 gubbangen.ssb@stockholm.se
Enhetschef: Karin Axelsson (Enskede, Farsta, Gubbängen och Sköndal)
karin.a.axelsson@stockholm.se, 08-508 32 176

13 mars
Farsta bibliotek
Inrymt i Kulturhuset Fanfaren där biblioteket använder både sin Romanen-sal, caféet i entrén
samt stora teatersalen för sina program. I alla tre utrymmena finns väl fungerande
teleslingor. I stora teatersalen tar det cirka 10-15 minuter efter att man knäppt på
huvudkontakten nere i källaren innan slingan fungerar men då den väl kom igång hördes det
jättebra genom den. Bäst ljud är det i stolarna på yttersidorna, sämst i mitten. Ingen slinga på
scenen.
Det enda som behöver förbättras är en karta över där det hörs bäst, instruktioner så alla i
personalen vet hur slingorna fungerar samt slingskylt vid ingången till Teatersalen och
Romanen-rummet.
Kontakt:
Yasmine Boudali
08-508 30 530 yasmine.boudali@stockholm.se
Enhetschef: Karin Axelsson (Enskede, Farsta, Gubbängen och Sköndal)
karin.a.axelsson@stockholm.se, 08-508 32 176

14 mars
Enskede bibliotek
Detta bibliotek renoverades och moderniserades för cirka fyra år sedan och då borde en
teleslinga ha installerats i delen där program hålls. Vi kunde dock inte hitta några tecken på
att slinga finns, ingen förstärkare överhuvudtaget. Möjligen har arbetet inte slutförts utan
man har bara lagt in själva kabeln.
Personalen var också osäker på om mikrofoner och högtalare används vid program men ska
återkomma med mer information när de kontaktat enhetschefen.
Kontakt:
Kerstin
08-508 30 686 enskede.ssb@stockholm.se
Enhetschef: Karin Axelsson (Enskede, Farsta, Gubbängen och Sköndal)
karin.a.axelsson@stockholm.se, 08-508 32 176

21 mars
Sköndals bibliotek
Ett av Stockholms minsta bibliotek men ska enligt hemsida och bibliotekarien finnas
teleslinga. Han vet dock inte hur den fungerar utan har fått instruktioner att det bara är att
koppla in högtalaren i kontakten. Det hördes störningar som tyder på nåt slag av slinga men
inget tal hördes. Inte heller gav mätaren något utslag.
Vid vissa program kommer det 50-60 personer men normalt 30-40 pers.
Kontakt:

Gustav Almestad
08-508 30 536 skondal.ssb@stockholm.se

Enhetschef: Karin Axelsson (Enskede, Farsta, Gubbängen och Sköndal)
karin.a.axelsson@stockholm.se, 08-508 32 176

22 mars
Luma bibliotek
Renoverades för fem år sedan ungefär. Ska finnas slinga i det rum där de flesta
programpunkter hålls men ingen vet hur den fungerar. Enligt de instruktioner de fått ska
mobila högtalare kopplas direkt in i ett slinguttag. Ingen förstärkare syns till. Det hörs
ingenting genom slingan på det viset och mätaren ger inte heller något uttag.
Däremot finns en liten slinggrej i ett skåp vid infodisken och har inte använts. Nu lovade de ta
fram den på disken och sätta upp en slingskylt. De behöver stå väldigt nära den för att det ska
höras genom den i slingan.

Kontakt:
08-508 32 170 luma.ssb@stockholm.se
Enhetschef: Mattias Nilsson (Aspudden, Gröndal, Hornstull, Luma och Årsta)
mattias.a.nilsson@stockholm.se, 08-508 30 573

16 april
Kista bibliotek
Kista bibliotek är välbesökt och aktivt, finns i gallerian, en rulltrappa upp. Renoverat 2014.
En personal plus ljudtekniker samt en personal från Farsta bibliotek deltar.
Teleslinga finns i två salar där publika tillställningar hålls. Salarna är ungefär lika stora och
rymmer cirka 50 personer. Skillnaden mellan dem är att den ena har draperi vid ingången och
publiken kan komma och gå under programmets gång. Den andra salen har dörr som stängs
och där är det meningen att publiken ska stanna kvar under hela programmet.
I sal 1 ger mätaren gult utslag på publikdelen men det är väldigt svårt att uppfatta någon
egentlig skillnad mellan ljudet som kommer via högtalarna och via slingan. Volymen alldeles
för lågt ställd. Vi hittar ingen förstärkare till slingan. Ingen skylt.
I sal 2, kallad black box, finns en något bättre slinga, även den kring ”läktaren”, publikdelen
med tre nivåer. På de två nedersta raderna hörs det bäst, mycket störningar högst upp. Men
också denna slinga har för låg volym för att vara till någon riktig hjälp. Vi hittar ingen
förstärkare här heller.
Jag rekommenderar att man kallar dit de som installerat slingorna och ser över inställningar
och instruerar personalen i hur de fungerar så alla kan använda dem. Skickar länkar till några
firmor ifall de inte hittar dokumentation över installationen.
Personalen är mycket intresserad och vill ha ett fungerande system.
Kontakt:

Stina Engquist, producent
08-508 30 606 stina.engquist@stockholm.se

Enhetschef: Kristofer Gren (Husby, Kista, Rinkeby och Tensta)
kristofer.gren@stockholm.se, 08-508 30 829

25 april
Gröndals bibliotek
Litet bibliotek med mycket lokal profil. Välbesökt vid författarträffar och andra tillställningar
och många barnbesökare.
Ingen teleslinga alls, men oftast används mikrofon vid presentationer och program.
Personalen är mycket intresserad av att få slinga och kunna erbjuda kunderna tillgänglighet.
Kontakt:

Malin
08-508 30 558 grondal.ssb@stockholm.se

Enhetschef: Karin Axelsson (Enskede, Farsta, Gubbängen och Sköndal)
karin.a.axelsson@stockholm.se, 08-508 32 176

8 maj
Årsta bibliotek
Finns fungerande slinga med riktigt bra ljud! Litet bibliotek i k-märkt Kulturhus. Inte särskilt
tillgängligt i fysisk bemärkelse men slinga finns och har förmodligen funnits från början. Finns
sladd att koppla till den bärbara högtalaren och uttaget i väggen.
Biblioteket ordnar sällan egna evenemang men samarbetar med en lokal kulturförening som
ordnar författarsamtal och liknande. Den ansvariga där kan koppla in slinga.
Ingen skylt, det ska de fixa.
Manualen för högtalarsystemet ska kompletteras med information om teleslingan så alla vet
hur det fungerar.
De ska också berätta om slingan i marknadsföringen av evenemang framöver.
Kontakt:
Maria
08-508 30 691 arsta.ssb@stockholm.se
Enhetschef: Mattias Nilsson (Aspudden, Gröndal, Hornstull, Luma och Årsta)
mattias.a.nilsson@stockholm.se, 08-508 30 573

14 maj
Hornstulls bibliotek
Det finns fungerande slinga som slås på automatiskt när mikrofon kopplas på i den del av
biblioteket där program hålls. En hel del störningar, annars bra ljud. Störningarna hörs också
genom vanliga högtalarsystemet och det har de fått en del klagomål på.
Slinga verkar finnas också inne i läsesalen där det även ordnas program. Slingmätaren ger
orange utslag och det sprakar i hörapparaterna men vi lyckas inte koppla in högtalarsystemet
överhuvudtaget.
Inga slingskyltar. Skickar länk till hörsellinjens nedladdningsbara.
Rekommendation att ta dit en slingtekniker som kan gå igenom systemet och eliminera
störningarna. Samt att berätta om slingan i marknadsföringen av evenemang.
Uppdatera på bibliotekets sida på stockholm.se att slinga finns.
Kontakt:
Maria Stenmark
08-508 309 00 maria.stenmark@stockholm.se

Enhetschef: Mattias Nilsson (Aspudden, Gröndal, Hornstull, Luma och Årsta)
mattias.a.nilsson@stockholm.se, 08-508 30 573

Östermalms bibliotek
E-postkontakt: Ingen teleslinga.
Enhetschef: Peter Karlsson (Östermalm, Sture och Hjorthagen)
peter.karlsson@stockholm.se, 08-50830710

7 oktober
Sture bibliotek
E-postkontakt: Ingen teleslinga.
Enhetschef: Peter Karlsson (Östermalm, Sture och Hjorthagen)
peter.karlsson@stockholm.se, 08-50830710

Hjorthagens bibliotek
E-postkontakt: Ingen teleslinga.
Enhetschef: Peter Karlsson (Östermalm, Sture och Hjorthagen)
peter.karlsson@stockholm.se, 08-50830710

Högdalens bibliotek
E-postkontakt: Renoverar, öppnar i januari. Såvitt personalen vet har inte slingor diskuterats i
samband med renoveringsplanerna. Har skickat material och länkar till Hörsellinjens sidor
om teleslingor som personalen ska vidarebefordra till ledningen.
Kontakt: hogdalen.ssb@stockholm.se 08-508 30 760

9 oktober
Älvsjö bibliotek
Ingen teleslinga i själva biblioteksdelen men i samma utrymmen som medborgarkontoret och
på den sidan finns fungerande fast teleslinga. Den delen används de rätt få gånger biblioteket
ordnar publika tillställningar.
Kontakt: Daniel, alvsjo.ssb@stockholm.se
Enhetschef: oklar i skrivande stund

7 november
Telefonplans bibliotek
E-postkontakt: Ingen teleslinga, inte tid med träff.
Kontakt: Åse Nordin, telefonplan.ssb@stockholm.se, 08-508 305 65

13 november
Bredängs bibliotek
Ingen teleslinga. Renoverades 2014 och fick då inriktningen barnbibliotek. De har dock
författarsamtal och andra uppträdanden där åtminstone en gång i månaden. Högtalarsystem
finns men mikrofoner används sällan. Mycket intresserad personal.
Kontakt: Per Berg; 08 508 30 576 per.berg@stockholm.se

18 november
Tranströmerbiblioteket i Söderhallarna
E-postkontakt: Ordinarie biblioteket stängt för ombyggnad (Medborgarhuset) och tillfälligt
evakuerat till Söderhallarna så tycker inte det är aktuellt. Ingen slinga i tillfälliga lokalen. Har
skickat material och länkar till Hörsellinjens sidor om teleslingor speciellt vid om- och
nybyggnation som personalen ska vidarebefordra till ledningen.
Kontakt: transtromerbiblioteket.ssb@stockholm.se 08-508 30 800

19 november
Björkhagens bibliotek
Ingen teleslinga. Personalen hade ingen aning om det fanns slinga eller inte och visste
ingenting om teleslingor men intresserad och vi hade ett långt samtal.
Kontakt: Lena, bjorkhagen.ssb@stockholm.se, 08-508 30 670

26 november
Bagarmossens bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: Anna, bagarmossen.ssb@stockholm.se, 08-508 30 680

26 november
Hässelby gård bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: Jenny, hasselbygard.ssb@stockholm.se, 08-508 30 635

26 november
Hässelby villastads bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: Elin, hasselbyvillastad.ssb@stockholm.se, 08-508 30 630

27 november
Fruängens bibliotek
Personalen vet inte om det finns slinga eller inte men har inte hört något om att det skulle finnas. Vi
söker och hittar inga tecken på att det skulle finnas slinga i något utrymme. Stort intresse dock.
Mikrofoner används alltid vid program.

Kontakt: Daniel, fruangen.ssb@stockholm.se, 08-508 30 580

27 november
Vällingby bibliotek
En i personalen tycker sig ha hört att det ska finnas slinga, de övriga har ingen aning om vad teleslinga
ens är. Vi hittar inga tecken på att det finns någon slinga i biblioteket. Personalen visar stort intresse
att lära sig mer om teleslingor.

Kontakt: vallingby.ssb@stockholm.se, 08-508 30 660

29 november
Spånga bibliotek
E-postkontakt. Det finns ingen teleslinga men de vill gärna ha mera information för personalen om
slingor.

Kontakt: Helena Johansson spanga.ssb@stockholm.se, 08-508 30 610

2 december
Stora Essingens bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga, underbemannat.

Kontakt: Berit storaessingen.ssb@stockholm.se, 08-508 30 725

2 december
Tellus fritidscenters bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga i biblioteksdelen, däremot i fritidscentrets samlingssal.
Biblioteket drivs på uppdrag av Tellus fritidscenter och vänder sig till pensionärer och
funktionshindrade som bor i Stockholms stad.
Kontakt: tellus.ssb@stockholm.se, 08-508 12 623

3 december
Skarpnäcks bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: Maria (vikarie) skarpnack.ssb@stockholm.se, 08-508 30 540

4 december
Aspuddens bibliotek
Ingen teleslinga i bruk, men kan finnas en gammal som inte är inkopplad. Carolina Oleksiak,
tillgänglighetsansvarig i enheten var också med på mötet och vill ha information om vart de ska vända
sig för att kolla upp gamla teleslingor.

Kontakt: Anna Gustafsson aspudden.ssb@stockholm.se, 08-508 30 550
Carina Oleksiak, carina.oleksiak@stockholm.se

10 december
Östberga bibliotek och kulturhus
Mailkontakt. En mobil slinga skaffades till öppningen av kulturhuset hösten 2018 men
personalen uppger att de tycker att den verkar rätt bökig att hantera. Någon enstaka har fått
en genomgång men de har aldrig testat den på riktigt. Den används alltså inte.
Kontakt: Elin Wiktorsson elin.wiktorsson@stockholm.se

11 december
Husby bibliotek
Mailkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: husby.ssb@stockholm.se

11 december
Hagsätra bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: Pia hagsatra.ssb@stockholm.se

11 december
Tensta bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: 08-508 30 615 tensta.ssb@stockholm.se

11 december
Örby bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: 08-508 30 790 orby.ssb@stockholm.se

12 december
Rinkeby bibliotek
Telefonkontakt: Ingen teleslinga.
Kontakt: Lena 08-508 30 6020 rinkeby.ssb@stockholm.se

Stockholm 2019-12-12

Anne Sjökvist, Hörselskadades förening i Stockholm

