
Hembygdsföreningen Gamla Urshult öppnar föreningsbokutlåning 

Den politiska majoriteten i Tingsryds kommun beslutade att 4 

bibliotek skall avvecklas (Konga, Linneryd, Urshult och Väckelsång). 

Det har varit mycket upprörda känslor på dessa orter men de 

kanske allra mest högljudda har varit i Urshult. När det stod klart 

att biblioteket i Urshult skulle stänga kom Klas Samuelsson på den 

geniala idén att Hembygdsföreningen Gamla Urshult kunde starta 

föreningsbokutlåning i Sockenstugan. Sockenstugan utnyttjas ju så 

dåligt idag. Den 30 oktober anordnade hembygdsföreningen ett 

offentligt möte på Urshults bibliotek. Det kom mycket folk och alla 

var mycket positiva till hembygdsföreningens 

planer som Klas redogjorde för. Sagt och gjort, hembygdsföreningen tog kontakt med den från kommunen som var 

utsedd att sköta avvecklingen av Urshults och Konga bibliotek 

som stängdes 2016-11-01. Förhandlingarna gick bra 

och föreningar fick 5 dagar på sig för att med start 21 

november plocka ned de böcker som fanns kvar och nedmontera de kvarvarande bokhyllorna. Styrelsen var fantastisk 

till att ställa upp, så hembygdsföreningen hann hämta det vi fick ta. Därefter var det dags att städa och tömma 

lokalen i Sockenstugan, samt börja uppmonteringen av 

bokhyllor. Klas och hans två systrar har varit fantastiska med 

upplockningen av böcker så nu börjar det likna en bokutlåningslokal. Så den 4 december inbjöd Klas de intresserade 

från mötet den 30 oktober till lokalen i Sockenstugan för att visa resultatet.  



På styrelsemötet den 5 december beslutades att 

hembygdsföreningen öppnar föreningsbokutlåningslokalen i 

Sockenstugan den 28 december 2016 kl. 17.00. Tanken är att 

lokalen skall vara öppen onsdag och söndag varje vecka. Det är 

ett oeftergivligt krav är att du som lånar böcker är medlem i 

Hembygdsföreningen Gamla Urshult. Det finns två anledningar 

till detta, i avtalet om sockenstugan som ägs av Tingsryds 

kommun men som disponeras av Gamla Urshult, står det: Den får 

endast användas för föreningsverksamhet. För det andra, i 

bokutlåningslokalen är det vintertid inte full värme och det finns inte heller någon toalett.  

Öppettiderna är som beräknas gälla fram till påsk är 

Onsdag 17.00 – 19.00 

Söndag 14.00 – 16.00 (ej nyårsdagen) 

 


