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Entréskolan startar
till höstterminen
FRISKOLA. Ännu är processen för att den privata
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Westerlundska
utökar UFföretagandet
FOTO: ANDERS LILJESTRAND

Lärare får utbildning i UF.

=H74C4A~3 ~B

VATTENPARKEN. Fyra ekar symboliserar 40 000 invånare
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32 000 läsare – sex dagar i veckan
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barn var med på en dansant avslutning av idrottsfritids i Bålsta.
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Låna e-bok
till mobilen
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Caroline Hall

INVIGNING.

Politikerna Bengt-Åke Gelin och Kenneth Löthegård invigde fyra ekar i Vattenparken i går tillsammans med eleverna
FOTO: MAGNUS ERIKSSON
Idun Alm från Korsängsskolan och Anton Blomberg och Tobias Lindholm från Bergvretenskolan. 3 ~B %
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ENKÖPING. Drygt tusen titlar ﬁnns i det nya mobila biblioteket
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tusen – och
några till –
titlar ﬁnns
i dag i den
digitala jukeboxen.

Måste vara lånetagare
Det är via tjänsten – mediejukeboxen mobil – som det blivit möjligt. Det är företaget FörlagEtt som
tagit fram tjänsten.
– Den här tjänsten når man via

I den digitala jukeboxen ﬁnns i dagsläget knappt 1 100 titlar. Varje månad
FOTO: MAGNUS ERIKSSON
kommer det att läggas till tio nya titlar.
internet på sin mobiltelefon. Man
går in på appen mediejukeboxen
och det bibliotek där man är lånetagare och så loggar man in, förklarar Peter Anneroth, projektledare
på FörlagEtt.
När man är inne på hemsidan
laddar man ner de e-böcker man är
intresserad av till sin mobiltelefon
eller så lyssnar man på ljudböcker,
musik eller språkkurser.

Finns det några begränsningar
i hur mycket man får låna?
– Egentligen inte. Läser eller lyss-

nar du på en bok om dag så kan du
låna 30 stycken på en månad. Men
sen handlar det också om vilken
minneskapacitet man har på sin
telefon.

Hur länge får man ha material
nedladdat på sin mobiltelefon?
– I fyra veckor sedan ska man radera bort den.

Fanns efterfrågan
Enligt Anders Lohman, bibliotekschef och verksamhetschef för
kultur och hälsa, så är den mobila
plattformen en anpassning till låntagarnas efterfrågan på en mobiltelefontjänst.
– Det här ska ses som en utveckling av biblioteksverksamheten
och kommer inte på något sätt att
påverka bibliotekets öppettider,
säger Anderas Lohman.
I dagsläget ﬁnns knappt 1 100
olika titlar i form av ljudböcker, eböcker, språkkurser och musikalbum i den digitala jukeboxen.
– Varje månad kommer lägga till
tio nya titlar. Det kommer framför
allt att bli ljudböcker och e-böcker
där vi efterfrågan är som störst, säger Peter Anneroth.

Vad kostar det?
– ingenting. Det som krävs är att
du har ett lånekort hos oss på biblioteket, förklarar Lars Malmsten.
Enköpings bibliotek ingår i upp-

Kjell Sjöberg
0171-41 46 34
kjell.sjoberg@eposten.se
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Peter Anneroth
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På måndagen var det premiär för
Enköpings mobila bibliotek.
Det mobila biblioteket är en utveckling av mediejukeboxen som
funnits på Enköpings bibliotek i
sex år. Via mediejukeboxen har
man kunnat låna och ladda ner
e-böcker, ljudböcker och musik till
sin bärbara dator.
– Via mediejukeboxen har det
inte varit möjligt att göra nedladdningar till mobiltelefoner. Med den
här mobila plattformen blir det
möjligt, förklarar Lars Malmsten.

levelseförvaltningen som på grund
av dålig ekonomi ska spara drygt
en miljon i år och 3,7 miljoner kronor 2014. Men jukeboxen mobil
ska inte ses som en besparing och
åtgärd för att kunna minska öppethållandet på biblioteken.
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INGA
BEGRÄNSNINGAR
”Läser eller
lyssnar du
på en bok
om dagen
så kan du
låna 30
stycken på
en månad.”

W

VIA MOBILTELEFON. Nu är det
möjligt att låna e-böcker, ljudböcker och musik via mobiltelefonen hos Enköpings bibliotek.
– Det här är en anpassning till
den efterfrågan som ﬁnns hos
våra låntagare, säger biblioteksassistenten Lars Malmsten.
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Nu kan du lyssna på
böcker i mobiltelefonen
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Anders Lohman, bibliotekschef och verksamhetschef för kultur och hälsa, Peter Anneroth, projektledare på FörlagEtt, och Lars Malmsten, biblioteksassistent, presenterade den digitala
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jukeboxen.

