
Meröppet
Information och förhållningsregler till dig 
som besöker vårt meröppna bibliotek

Kontakta biblioteket vid frågor!

Meröppettider
Mån-tor   8-12, 17-21 
Fre           8-12, 15-21 
Lör-sön   8-21

Kontakt
0222-51 56 00 

biblioteket@skinnskatteberg.se



Meröppet
Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare även 
när personalen inte är på plats. Det är en personlig tjänst som man 
ansöker om att få tillgång till.

Biblioteket är meröppet mellan kl 08.00 - 21.00 alla dagar. Då har du 
som anslutits till Meröppet tillgång till biblioteket genom att 
använda ditt lånekort och din PIN-kod vid huvudentrén.
Vad kan jag göra när det är Meröppet?
• Du kan låna, återlämna och låna om böcker i vår automat. Du kan 

hämta reserverade böcker utifrån det bokningsnummer du fi ck i ditt 
reservations meddelande. Glöm inte att låna även dessa i automaten. Vissa 
media kan inte lånas, bara läsas i biblioteket.

• Du kan använda bibliotekets datorer. Vill du skriva ut något kan du swisha 
biblioteket enligt instruktion och prislista som fi nns vid återlämningsdisken.

• Du kan koppla upp dig mot det trådlösa nätverket Skbg-free.

• Du kan studera, låna dator, läsa tidningar och tidskrifter, umgås etc. 

Vem kan ansöka om Meröppet?
Du måste vara minst 18 år för att få tillgång till Meröppet. Du måste också skriva 
på en ansökan och underteckna en förbindelse om att du följer Skinnskatte-
bergs biblioteks meröppetregler, samt ha tillgång till en giltlig ID-legitimation att 
visa upp när du ingår förbindelsen.

Ditt lånekort och din PIN-kod är personlig och får inte lämnas ut till någon an-
nan.

Så kommer du in
När ansökan godkänts och du registrerats för att använda meröppettjänsten 
kommer du enkelt in via huvudentrén. Där fi nns en kortläsare där du scannar ditt 
lånekort eller körkort och skriver in din PIN-kod. 

När biblioteket stänger
När de bemannade öppettiderna upphör, och personalen går hem måste du som 
meröppetbesökare själv gå ut och logga in dig med ditt kort och din PIN-kod vid 
entrén. 

När meröppet stänger för kvällen varnas du genom bibliotekets högtalarsystem. 
Lämna biblioteket före klockan 21.00. Larmet kopplas på några minuter efter 
stängning. Om du dröjer dig kvar i lokalen så länge att larmet utlöses, kan du bli 
ersättningsskyldig för utryckningskostnaden.

Skötsel och säkerhet
Besök under meröppettiderna sker under eget ansvar. Kom ihåg att biblioteket är 
vår gemensamma mötesplats. Håll det rent och snyggt. Plocka undan efter dig 
och visa hänsyn mot andra biblioteksbesökare.

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.

Bryter du mot våra uppföranderegler kan du stängas av från Meröppet.

Ditt besök registreras i bibliotekets lånesystem, vilket innebär att det är möjligt 
att spåra vid eventuell skadegörelse, stöld eller om obehöriga vistas i lokalen. 

Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda eller förlorade tillhörigheter.

Notera gärna var nödutgångar och brandsläckare fi nns vid ditt första besök på 
biblioteket. Vid nödsituation, ring 112.

Utgång får endast ske genom bibliotekets huvudentré. Observera att alla nöd-
utgångar är larmade.


