
 
 

Personuppgifter som lämnas på blanketten behandlas enligt personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen GDPR i syfte att 
registrera och administrera lämnade uppgifter. 

 

Ansökan om förbindelse Meröppet 

Skinnskattebergs bibliotek 

Lånekort som registreras för användning av bibliotekets meröppetservice är personliga och får inte 

lånas ut. Under meröppettiderna är du på egen hand i lokalerna. Det ställer särskilda krav på dig som 

besökare. 

För att få tillgång till Meröppet måste du ha fyllt 18 år och kunna visa upp giltig ID-handling 

Lånekort eller körkort och PIN-kod måste alltid användas för att komma in. 

Under Meröppet får du inte släppa in andra personer, genom att öppna för dem eller låna ut ditt 

lånekort. Det enda undantaget är att du som målsman får ta med dig egna barn, under förutsättning att 

du tar ansvar för dem. Märker du att någon person följer med dig in i lokalen är du skyldig att meddela 

oss detta. 

Visa hänsyn mot andra biblioteksbesökare. Plocka undan efter dig och ta hand om vårt gemensamma 

bibliotek. 

Ditt besök registreras i bibliotekets lånesystem, vilket innebär att det är möjligt att spåra vid eventuell 

skadegörelse, stöld eller om obehöriga finns i lokalen. 

Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda eller förlorade tillhörigheter. 

Ifall du dröjer dig kvar i lokalerna efter meröppets stängning kan du bli ersättningsskyldig för utlöst 

larm. 

Vid vissa tillfällen kan vi behöva stänga Meröppet eller begränsa en del av lokalen på grund av 

särskilda arrangemang. Detta meddelas via information vid entrén och på vår hemsida. 

Meröppet innebär att du som biblioteksbesökare sköter dig självständigt under meröppettiden. 

Personalen är ibland på plats under meröppettiden, men har andra arbetsuppgifter, så hjälp och stöd 

sker under ordinarie öppettider. 

Biblioteket förbehåller sig rätten att dra tillbaka din tillgång till meröppetservice, i de fall du inte följer 

ovanstående regler. 

 

Härmed förbinder jag mig att följa ovanstående regler:            

Datum………………………………………………… 

Personnummer……………………………………….. 

Underskrift…………………………………………… 

Namnförtydligande…………………………………... 

Godkänn ansökan        Avslå ansökan 

Underskrift chef/samordnare………………………… 


