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Utställningsmöjligheter 

Sagostunder 

Föreläsningar 

God tillgång till datorer med internet 

Plats där man kan vara ifred. 

Café 

Släktforskning  

Plats för klippböckerna 

Ljudböcker – möjlighet att ladda ner  direkt 
till mp3 

Anslagstavla – digital? 

Storbildsskärm för att visa vad som händer, 
reklam, evenemang, boktips osv… 

Läsa tidningar. 

Information för nyinflyttade 

Trådlöst nätverk – möjlighet att sitta med 
egen laptop 

Möjlighet för 5-6 rullstolsburna att komma 
samtidigt  

Runda bord med central pelarfot 

Hjälp med bankärenden 

Trettio personer ska kunna få plats för 
föreläsning etc 

 

 

  

Det ska tydligt vara en skillnad på vilken del 
som är barn och ungdom 

Avskilt vuxen/barn 

Ljusa lokaler 

Mysiga ställen med saccosäckar och mycket 
kuddar, soffgrupp 

Mysig del för barnen som tydligt visar på 
barnperspektivet 

Avskild läshörna/sagohörna – mysigt inredd 

Trevliga möbler i barnstorlek 

Plats att kunna sitta och prata 

Lyssna på musik 

Sällskapsspel 

Bokklubb/diskussionsgrupp 

Växter 

Scen 

Självutlåning 

Tillgängligt under samma tider som butiken 
är öppen 

Men även vara möjligt att använda kvällstid 
och andra tider 
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Väggmålning 

Akvarium 

Entrébyggnad i två våningar 

Café men även med möjlighet att servera 
smakprover från leverantörer 

Möjlighet att använda toalett och hämta 
vatten om man cyklar eller vandrar 

Hörslinga 

Bilder så att man blir lässugen 

Foton från trakten – som en sorts 
”marknadsföring” av Lidhult med omnejd 

En grotta där man kan vara ifred och läsa 

Släktforskarkurser 

Kursverksamhet av olika sort 

(scrapbooking/pappersarbeten)  

Datakurser 

Turistinformation 

Polisen kommer på besök regelbundet 

Hjälp med bankärenden 

Politiker besöker Lidhult 

 

 

Matlagningskurser 

Ordna visningar på ortens industrier under 

turistsäsong 

Sagostunder 

Hemsida med evenemangstips och info om 

företag och föreningar 

Permanent fotoutställning 

Kunna köpa bussbiljetter 

Ungdomar sommarjobb i 

caféet/turistbyrån/biblioteket 

Omsorgen kunde arbeta på caféet – typ 

”Vildrosen” 

Info-tavla och affischmöjligheter för företag 

och föreningar 

Företags-/föreningsvecka för turismen 

Lokaltidningen på plats – lokalredaktör i 

samarbete med t ex fotoklubben 

Teater 

Bokklubb 
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 Utformning av  

 ny mötesplats 
  

 

 Projekttid: 2011 jan-aug 

 Projektägare: kultur- och 

 fritidsförvaltningen 

  

 Tillväxtverket: 77 tkr 

 Ljungby kommun: 77 tkr 

 Profilarbete 

 
 

 

 Projekttid: 2011 jan-dec 

 Projektägare: näringslivs- 

 avdelningen 

  

 Leader: 122 tkr 

 Ljungby kommun: 16 tkr 

Projekt 1 Projekt 2 
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Tack! 

 

Anette Olsson, tel. 0733-73 92 62 

e-post anette.olsson@ljungby.se 


