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Politikerne i Lejre Kommune vil nedlægge bibliotekerne i Osted og Gevninge. En sådan beslutning har
negative konsekvenser for borgenes livsbetingelser i kommunens landsbysamfund - og den sender helt
forkerte signaler i en tid, hvor man fra politisk hold tværtimod burde bestræbe sig på at forvalte og
understøtte rammerne for lokal bæredygtighed og udvikling.
I lighed med skolen er biblioteket en central, kulturbærende institution i lokalsamfundet. Gevninge
bibliotek, midt på Bygaden, nabo til Beboerhuset, repræsenterer en praktisk og symbolsk forankring for alle
byens borgere. Vi ved jo godt, at mennesker gennem de forskellige livsfaser i varierende omfang aktivt
bruger biblioteket. Børn og især ældre borgere udgør traditionelt de centrale brugergrupper - og en lukning
vil klart påføre disse grupper et tab af livskvalitet. Men alene bibliotekets eksistens bidrager, sammen med
andre institutioner, serviceerhverv og butikker, til det positive helhedsbillede af et attraktivt
landsbysamfund, som fortsat kan tiltrække nye familier og .... skatteborgere. Med tanke på den
stagnerende befolkningsudvikling, de mange til-salg skilte og lange liggetider forventer vi således, at vores
lokalpolitikere bestræber sig på at bevare og udbygge lokalsamfundenes kvaliteter - frem for at forstærke
den negative spiral, som en bibliotekslukning vil være et udtryk for.
Der er i dette perspektiv tværtimod et behov for, at bibliotekets funktioner nytænkes og udvides, f.eks.
også med ubemandede åbningstider. Den nære adgang til bøgernes og læsningens verden er selvfølgelig
fortsat vigtig, men den kan suppleres med en bred vifte af kreative og sociale aktiviteter, kulturelle
arrangementer og lokal borgerservice. Og her kan biblioteket levere et afgørende bidrag til håndteringen af
den udfordring, som ikke mindst det offentlige har påført borgerne med kravet digital kommunikation.
Lejre er en landkommune, hvis indbyggere lever i spredte bysamfund og oplande, og det bør den førte
kommunalpolitik respektere. Gevninge er den største by i det nordøstlige udkantsområde, men vi ser med
stigende ubehag på den snigende centralisering mod især Hvalsø. Med al respekt for de udmærkede tiltag
der, så må vi forlange en vis balance. Og i det perspektiv repræsenterer en bevaring af Gevninge Bibliotek
en beskeden og rimelig offentlig investering med en stor effekt for livskvalitet og udviklingsbetingelser i
lokalområdet.

