
 
 

 
 
 

	

De stærke følelser kom frem på borgermødet 
vedrørende Bevarelsen af Sædding Bibliotek 

 
Der var over 100 fremmødt til borgermødet i mødestedet den 4. februar 2020 
Herudover var både Jyske Vestkysten og Hjertingposten repræsenteret 
sammen med 2 repræsentanter fra Kultur & Fritidsudvalget nemlig Conni 
Geisler og Sara Nørreris. 
Efter at Formanden for Lokalrådet havde budt velkommen, gav ordstyreren 
Ole Jacobsen ordet til Conni Geisler, der kort fortalt om de 2 modeller der 
var sendt i høring, herefter blev hele grundlaget for høringen gennemgået af 
Hans Jørn Christensen fra Lokalrådet. 
Der kom fra salen mange tilkendegivelser om, hvorfor Sædding Bibliotek  
ikke på nogen måde skulle lukkes eller omdannes til et minibibliotek med 
begrænset åbningstid. 
Et bibliotek der, på trods af biblioteksledelsen for 5 år siden, blev dømt til at 
få både sit udlåns- og besøgstal halveret inden for de kommende år, har vist 
sig at have et stabilt udlåns og stigende besøgstal, og dette på trods af at der i 
2015 blev skåret meget ned på åbningstiden og på den betjente åbningstid. 
Biblioteksledelsen tog dengang så grueligt fejl, og det afspejler sig endnu 
engang i grundlaget for det høringsmateriale der er blevet udsendt denne 
gang. 
Afslutningsvis blev der rejst krav om, at Sædding Bibliotek fremover mindst, 
skulle have samme åbnings- og betjent åbningstid, som det der  er fastsat for 
Ribe Bibliotek, da dette uden nogen tvivl vil medføre, at der både kommer et 
stigende udlåns- samt besøgstal. Dette kunne siges at være bevist i og med, 
at besøgstallet ikke som spået blev halveret, selvom åbningstiden blev 
kraftigt beskåret i 2015. 
Det kan i dagens Danmark derfor ikke være rigtigt, at en bibliotek der 
betjener 25.000 borgere ikke har mindst samme åbningstid, som et bibliotek 
der ønskes bevaret uændret og kun betjener ca. 8.000 borgere. 
Der må vel gælde lige ret for borgerne i Esbjerg Kommune. 
Der var i øvrigt en varm og behagelig dialog med de 2 politiske 
repræsentanter, som begge i forbindelse med afslutningen af borgermødet 
meddelte, at de begge havde fået meget med hjem, så de nu var bedre klædt 
på, når høringen skulle behandles i udvalget den 3. marts 2020.02.07. 
De var dog begge af den klare opfattelse, at Sædding Bibliotek ikke skulle 
lukkes eller  ændres til et minibibliotek. 
	
	


