Öppettider

Snabba fakta
•

Du måste vara minst 18 år för
att bli MerÖppet-användare.

•

Under MerÖppet är
biblioteket obemannat.

•

MerÖppet möjliggörs genom
det statliga bidraget Stärkta
bibliotek.

Ordinarie öppettider
med bemanning:
måndag-tisdag kl. 10-18
onsdag-fredag kl. 11-16
lördag-söndag stängt
Öppettider för MerÖppet
med självservice:
måndag-tisdag kl. 9-10, 18-20
onsdag-fredag kl. 9-11, 16-20
söndag kl. 14-20
Avvikande öppettider kan
förekomma vid storhelger.

Kontakt
Hammarö bibliotek
Tel 054-51 52 00
biblioteket@hammaro.se
Skogåsvägen 3
663 21 Skoghall
www.facebook.com/hammarobibliotek
www.bibliotekvarmland.se
www.hammaro.se/bibliotek
Folkets hus
Tel 054- 51 55 00

HAMMARÖ BIBLIOTEK

P

å Hammarö bibliotek har vi MerÖppet.
Det innebär att biblioteket är tillgängligt
även på andra tider än de ordinarie
bemannade öppettiderna. Som registrerad
MerÖppet-användare får du helt enkelt
större möjlighet att använda biblioteket
när det passar dig.

SÅ FUNGERAR MERÖPPET

TILLGÅNG TILL MERÖPPET

• Du får ta med dig barn men inte andra

1. Så här kommer du in i biblioteket
Logga in med hjälp av ditt lånekort och
pinkod i kortläsaren som sitter på stolpen
mittemot biblioteksentrén. Dörren låses upp
och du kan gå in. Ljuset i lokalen tänds
automatiskt. Vissa saker måste du dock
tänka på:

För att få tillgång till Meröppet behöver du:

vuxna när du loggar in. Som vuxen tar
du ansvar för medföljande barn. Barn
får inte lämnas ensamma i lokalen.

• Vara minst 18 år och kunna visa
legitimation.

• Ingå ett avtal där du går med på att
följa bibliotekets regler.

• Ha ett bibliotekskort med pinkod och

• Vuxna ska logga in i lokalen med
egna pinkoder.

• Totalförbud mot alkohol, rökning och
andra droger.

funktionen MerÖppet knutet till kortet.
Besök Hammarö bibliotek under ordinarie
öppettid så hjälper vi dig att komma
igång.

ÖPPETTIDER
Öppettider för MerÖppet
med självservice:
måndag-tisdag kl. 9-10, 18-20
onsdag-fredag kl. 9-11, 16-20
söndag kl. 14-20
Ordinarie bemannade öppettider:
måndag-tisdag kl. 10-18
onsdag-fredag kl. 11-16
lördag-söndag stängt

2. När du är inne i biblioteket
Visa hänsyn, tänk på ljudnivån. Lämna
biblioteket i det skick du vill finna det.
Om du inte vet var du ska ställa in en bok
eller tidskrift som du tittat i, lägg den på
lånedisken.
3. Så kommer du ut från biblioteket
•

Tryck på dörröppnaren till vänster om
bibliotekets entrédörr.

Kontrollera att ytterdörren går i lås efter
dig. Ett högtalarsystem meddelar i god tid
innan stängning. Ljuset släcks automatiskt
en stund efter att du lämnat lokalen.
Vid problem
Kontakta Folkets hus om det uppstår
problem vid in- eller utpassering eller om
något går sönder eller annan skadegörelse
upptäcks.
Folkets hus: 054- 51 55 00

Observera att i skarven mellan bemannad
öppettid och MerÖppet med självservice
måste alla lämna lokalen för att sedan
komma in igen genom inloggning.

DET HÄR KAN DU GÖRA UNDER
MERÖPPET:
•
•
•
•
•
•
•

Låna och återlämna böcker och
andra medier i automaten
Hämta reserverade böcker
Söka i bibliotekskatalogen, reservera
och låna om
Läsa tidningar och tidskrifter
Använda trådlöst nätverk
(hammaro-free)
Studera
Läsa, samtala och umgås

Konstbanken

Låna och återlämna
Du lånar/återlämnar böcker/medier i
automaten. Följ instruktionerna på
skärmen. Kontrollera noga att dina böcker
blivit registrerade. Texten på skärmen talar
om var du ska ställa böcker som du
återlämnat.

Hämta reserverade böcker/medier
Dina böcker står sorterade i
nummerordning efter ditt låntagar-ID på
en särskild hylla för reserverade böcker.
Ditt låntagar-ID står i reservationsmeddelandet som du fått från biblioteket.
Glöm inte att låna boken i automaten.

