
 

 

 

 

 

  

 

   
Under meröppet kan du i lugn och ro 

botanisera bland hyllorna och varför 

inte nyttja bibliotekslokalen att mötas i?  

 

Norsjö bibliotek är alla norsjöbors 

vardagsrum där alla ska trivas! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 

Norsjö bibliotek 
 

 

Som en extra service är nu 

Norsjö bibliotek tillgängligt 7 

dagar i veckan mellan klockan 

08:00-21:00. 

 
Meröppet bibliotek – vad är det?  

Meröppet är ett komplement till det 

bemannade biblioteket som innebär 

en utökad tillgänglighet men med 

bibehållen bemanning av 

personalen. 

Under meröppet kan du studera, 

läsa tidningar och tidskrifter, hämta 

reserverat material, använda det 

trådlösa nätverket, låna och 

återlämna material.  

Du kan använda våra besöksdatorer, 

kom då ihåg att logga ut ordentligt 

om du har loggat in i egen e-post 

eller annat. För att skriva ut måste 

du besöka biblioteket när det är 

bemannat. 

Om du vill betala förseningsavgifter 

via swish eller kontant måste det 

ske när biblioteket är bemannat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till ditt 
MER öppna 
bibliotek! 

  



 

 

 

 

 
 

Regler och eget ansvar: 

För att meröppet ska fungera är det 

viktigt att du plockar undan efter dig 

och följer de regler som finns. Dessa 

framgår av det förbindelseavtal du 

skriver på.  

Biblioteket ansvarar inte för kvar-

glömda eller förlorade föremål.  

Vuxen bekant eller anhörig som 

önskar följa med under meröppet 

uppmanas skaffa egen behörighet. 

Barn får självklart följa med förälder 

eller målsman. 

 

Låna och återlämna: 
Under meröppet lånar och återlämnar 

du via vår självbetjänings-automat. 

Då behöver du antingen ditt lånekort 

och PIN-kod eller personnummer och 

PIN-kod. Följ anvisningarna på 

skärmen så att återlämnat material 

läggs på rätt ställe – antingen på 

bokvagn till höger om automaten 

eller i inkastet till vänster, fram på 

lånedisken. 

Du kan hämta reservationer som  

sorterade på låntagar-ID på en 

särskild reservationshylla till höger 

om automaten. Ditt låntagar-ID står i 

meddelandet som du har fått från 

biblioteket. Glöm inte att låna i 

automaten. 

Material som av någon anledning inte 

går att låna måste du lämna kvar och 

återkomma för att låna när 

biblioteket är bemannat. 
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Så fungerar det: 

Under meröppet-tiderna kan du låsa 

upp entrédörren med hjälp av din 

tagg och PIN-kod på knappsatsen till 

höger om vår entrédörr. När du 

kommer in i biblioteket/gymnasiets 

foajé finns en knappsats på höger 

sida om bibliotekets innerdörr och 

den öppnar du med samma tagg och 

PIN-kod.  

Taggen och PIN-koden är personliga 

och får inte lämnas ut till någon 

annan person. 

Det är viktigt att du inte släpper in 

obehöriga personer.  

När meröppettiden är slut måste du 

lämna lokalen.  

För att tända belysningen i 

biblioteket finns en knapp innanför 

entrédörren. Belysningen släcks 

automatiskt när du lämnat 

biblioteket. 

 

Vad gör jag om jag behöver hjälp?  

Meröppet bygger på att du klarar 

dina ärenden själv. Det kan finnas 

personal på plats, men de är då 

upptagna med andra arbetsuppgifter. 

Om du behöver hjälp av personal är 

du välkommen till biblioteket under 

bemannade öppettider. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


