
MERÖPPET
på Lindesbergs 
stadsbibliotek

Stärkta bibliotek i 
Lindesbergs kommun

I augusti 2018 fick Lindesbergs
stadsbibliotek projektmedel från Statens 
Kulturråd - Stärkta bibliotek, för att starta 
upp projektet Solidarisk fördelad
biblioteksverksamhet. Syftet med
projektet är att personalen ska arbeta 
uppsökande för att nå fler användare 
samtidigt som meröppet införs på
Lindesbergs stadsbibliotek och
filialbiblioteken. Meröppet gör
biblioteken mer tillgängliga för de som 
redan är användare.

Stärkta bibliotek är ett projekt som
Statens Kulturråd genomför på
regeringens uppdrag. En satsning 2018–
2020 för att stärka folkbiblioteken i 
Sverige. Syftet är att öka utbudet och 
tillgängligheten till biblioteksverksamhet 
i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till 
kommunerna som syftar till att ge lång-
siktiga effekter för att nå fler samt öka 
inkludering och delaktighet.

Folkbiblioteket har en viktig roll som 
demokratisk mötesplats där människor 
med olika bakgrund och förutsättningar 
kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att 
främja medie- och informations-
kunnighet, bildning, språkutveckling och 
läsning och möjliggöra deltagande i
kulturaktiviteter och samtal.

  Öppettider med personal
  (med reservation för ändringar)
 Måndag  10.00-19.00
 Tisdag   10.00-19.00
 Onsdag  10.00-19.00
 Torsdag  10.00-17.00
 Fredag  10.00-18.00
 Lördag  10.00-14.00

  Meröppet
 alla dagar 7-22
 (med reservation för ändringar)         

   
   Lindesbergs stadsbibliotek
 Tel: 0581 - 811 40
 biblioteket@lindesberg.se
   Frövi bibliotek 
    Tel: 0581 - 834 60
    biblioteket.frovi@lindesberg.se
   Storå bibliotek
    Tel: 0581 - 846 26
    biblioteket.stora@lindesberg.se
   Fellingsbro bibliotek
    Tel: 0581 - 834 82
    biblioteket.fellingsbro@lindesberg.se
   Biblioteksbussen
    Tel: 0581 - 811 40 eller 811 48
    Mobiltel: 070 – 216 48 29
 mimmi.trang@lindesberg.se

www.bergslagsbibblan.se

ÖPPETTIDER

KONTAKT



  Alla som besöker meröppetbibliotek är
  skyldiga att hålla de gemensamma lokalerna    
  snygga och trivsamma samt främja
  säkerheten i biblioteket.

  Om du bryter mot meröppetavtal kan det leda  
  till att användning av  meröppetbibliotek
  spärras.
  Vid behov görs en brottsanmälan till polisen.

  Biblioteket ansvarar inte för 
  kvarglömda eller förlorade föremål. 

  Om brand- eller inbrottslarmet går ska du 
  ta dig ut ur lokalen. Använd de nödutgångar   
  som finns markerade i lokalen. Vid nödsituation
  kontaktar du 112.   

 

  - Håll bibliotekskortet ca 10-15 cm under   
    panelen vid dörren med streckkoden uppåt
  - Slå in din pinkod
  - När det står ”dörren är öppen” kan du gå in
  - Se till att ytterdörren stängs ordentligt      

 
  Meröppet ger dig tillgång till 
  Lindesbergs stadsbibliotek under 
  årets alla dagar kl. 7-22 
  (med reservation för ändringar)

  Meröppet innebär att du är välkommen till 
  biblioteket även på tider då personal 
  inte är på plats. 

  Besök Lindesbergs stadsbibliotek. 

  - Ta med dig din legitimation och ditt
    bibliotekskort
  - Har du fyllt 16 men inte 18 måste du komma   
    tillsammans med vårdnadshavare med 
    legitimation som får skriva under
    meröppetavtal för din räkning

  Lämna biblioteket före stängning kl. 22                                

  Högtalarsystemet varnar i god tid innan 
  biblioteket stänger. Larmet kopplas på  
  automatiskt efter ett par minuter. 
  Om du dröjer dig kvar i lokalen efter kl. 22 
  blir du ersättningsskyldig vid utlöst larm.

  Om du befinner dig i biblioteket vid ordinarie   
  stängningstid så måste du lämna 
  bibliotekslokalen och gå in igen med ditt 
  meröppetkort om du vill stanna längre.

  Meröppet innebär att du klarar dig själv. 

  Om du behöver hjälp är du välkommen till 
  biblioteket under den bemannade öppettiden.
  Du kan även mejla till biblioteket, så
  återkommer vi till dig.

STÄNGNING

HUR KOMMER JAG IN

SÅ KOMMER DU IGÅNGVAD ÄR MERÖPPET

UNDER MERÖPPET KAN DU
  
  - låna och lämna böcker/medier i automaten
  - studera och läsa tidningar
  - använda datorer eller trådlös nätverk
  - hämta reservationer
  - ha mindre möten, till exempel grupparbete  
    eller bokcirkel

FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA
MERÖPPET BEHÖVER DU

  - ha funktionen MERÖPPET knuten till 
    ditt bibliotekskort
  - ha med dig ditt bibliotekskort     
  - ha en pinkod på 4 siffror
  - ha fyllt 18 år eller 16 år med
    vårdnadshavarens godkännande

HUR FÅR JAG HJÄLP

ANSVAR OCH SÄKERHET


