Ljungskile bibliotek
Hälle Lider 2C
459 32 Ljungskile
0522 – 69 53 47

Uppstår det problem under
tiden det är meröppet:

bibliotek.uddevalla.se
ljungskilebibliotek@uddevalla.se

Kontakta oss under nästa
bemannade öppettid!

Öppet med bemanning:
måndag- torsdag
11:00-18:00
fredag

10:00-16:00

Meröppet (för dig med behörighet)
måndag- torsdag
07:00- 11:00
18:00-21:00
fredag

07:00- 10:00
16:00- 21:00

lördag- söndag

07:00-21:00

Med reservation för ändringar

2018

Meröppet på
Ljungskile
Bibliotek

Hur får jag tillgång till meröppet?
•
•

•

Vad är meröppet?
Ett meröppet bibliotek har särskilda öppettider
utöver de ordinarie. Då kan du som låntagare
använda bibliotekets resurser trots att personal
inte finns på plats.

•
•
•

Låna och återlämna
Hämta reservationer
Använda publika datorer (OBS! Det är
inte möjligt att göra utskrifter eller
kopiera)
Läsa tidningar och tidskrifter
Studera m.m.
Använda vårt wi-fi UA Publikt

•

Du öppnar dörren till biblioteket med
ditt bibliotekskort och pinkod i
kortläsaren.

Varje låntagare måste logga in sig var för
sig. Du kan ta med dig dina
barn/barnbarn, ingen annan. Du tar
personligen ansvar för de du släpper in.

•

Din inloggning registreras och personalen
kan i efterhand se vem som har varit på
biblioteket. Uppgifterna sparas i 14
dagar.

Plocka undan efter dig och ta hand om
vårt gemensamma bibliotek. Biblioteket
ansvarar inte för kvarglömda eller
förlorade föremål.

•

Visa hänsyn till övriga som vistas i
lokalen.

•

Vi har nolltolerans mot alkohol och
droger i våra lokaler. Missköter du dig
förlorar du rätten till meröppet.

•

Lämna alltid biblioteket före stängning.
Ett högtalarsystem varnar i god tid innan
stängningsdags. Några minuter efter
stängning kopplas ett larm automatiskt
på.

•

När du lämnar biblioteket – kontrollera
alltid att dörren går igen bakom dig.

Hur fungerar meröppet?
•

•

Vad kan jag göra under meröppet?
•
•
•

Du måste ha ett bibliotekskort
Besök Ljungskile bibliotek och registrera
dig som användare av meröppet.
Du fyller i en blankett där du förbinder
dig att följa våra regler
Du måste ha fyllt 18 år

•

I skarven mellan ordinarie öppettider och
meröppet måste alla lämna lokalen för
att därefter komma in genom inloggning.

