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Karlshamns Stadsbibliotek stänger inför
flytt till Citygallerian

Stadsbiblioteket kommer att ha öppet som vanligt fram t.o.m. 8 augusti. Det
håller sedan stängt 10 augusti - 30 september och öppnar i Citygallerian den
1 oktober. Under tiden Stadsbiblioteket är stängt är besökarna välkomna att
låna/återlämna medier hos något av Karlshamns lokalbibliotek. Det går även
att återlämna medier i bokinkastet på Ågatan 48 fram t.o.m. 31 augusti.

Från och med 1 september kommer det vara möjligt att återlämna medier i
bokinkastet på Kyrkogatan 8.



Flytten till Citygallerian påverkar en stor del av verksamheterna på
Stadsbiblioteket. Nedanstående verksamheter har uppehåll under
stängningsperioden:

• Skolpool - med service till förskolor och skolor
• Talboksverksamhet
• Boken kommer
• IT-handledning
• Släktforskningshandledning

Personalen på Kultur Karlshamn önskar alla varmt välkomna till
Stadsbiblioteket ℅ Citygallerian den 1 oktober där de mellanlandar fram tills
det nya Kulturhuset på Östra Piren står klart.

Lokalbiblioteken i Asarum, Svängsta, Mörrum och Hällaryd har sommarstängt
vecka 27-32 och öppnar igen måndag 10 augusti.

Stenbacka bibliotek
Måndag 13.00 - 19.00
Tisdag 15.30 - 19.00
Onsdag 10.00 - 17.00
Torsdag 10.00 - 17.00

Mörrums bibliotek
Måndag 13.00 - 19.00
Tisdag 13.00 - 19.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 13.00

Svängsta bibliotek
Måndag 15.00 - 19.00
Onsdag 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Torsdag 15.00 - 19.00

Hällaryds bibliotek
Måndag 15.00 - 19.00
Onsdag 09.30 - 11.30, 12.30 - 15.00
Torsdag 14.00 - 19.00



____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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