Meröppet
- så här fungerar det!

Vad är meröppet?
Meröppet är en service som ger dig tillgång till biblioteket mellan kl 07.00 och
22.00 alla dagar – året om.
Meröppet innebär att du som biblioteksbesökare sköter dig självständigt under
meröppettiden. Personalen är ibland på plats under meröppettiden, men håller på
med andra arbetsuppgifter, så hjälp och stöd sker under ordinarie öppettider.
För att bli meröppetlåntagare registrerar du dig hos bibliotekspersonalen och får
ett särskilt lånekort. Du måste ha fyllt 18 år och visa giltig legitimation.

Så kommer du IN under meröppettid
Håll upp ditt meröppetlånekort mot sifferpanelen vid
dörren till biblioteket och slå din pinkod. Öppna dörren.

OBS! Stå kvar tills dörren har stängt sig ordentligt efter dig. Släpp inte in obehöriga personer!
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Du får välja en egen pinkod till ditt lånekort. Den behövs dels för att låsa upp
biblioteket och dels för att låna i automaten och logga in i bibliotekskatalogen.
Du kan välja att ha samma pinkod till båda funktionerna men det finns ingen
koppling mellan passersystemet och biblioteksdatasystemet. Det betyder att
om du byter pinkod för den ena funktionen så ändras den inte automatiskt för
den andra. Kontakta personal för att byta pinkod.
Om du befinner dig i biblioteket vid ordinarie stängningstid så måste du gå
fram till infodisken och visa upp ditt meröppetlånekort för att få vara kvar i
bibliotekslokalen.
Du får gärna ta med familj och vänner till biblioteket men släpp inte in
okända människor eftersom du ansvarar för de som du släpper in. Ditt
lånekort och pinkod är personliga och får inte överlåtas till någon annan.
Alla besök under meröppettid registreras och sparas.
Tänk på att biblioteket är vårt gemensamma ansvar, plocka iordning efter
dig och visa hänsyn mot andra besökare. Biblioteket ansvarar inte för
kvarglömda eller förlorade föremål.
Ett röstmeddelande varnar i god tid när klockan närmar sig 22.00 och det
meröppna biblioteket stänger. Belysningen dämpas vid 21.45.
Om du stannar kvar i biblioteket efter kl 22.00 kan du bli personligen ansvarig
för utryckningspersonalens arvode.
Tappar du ditt meröppetlånekort, anmäl det genast till biblioteket. Om du
flyttar eller av andra skäl inte kommer använda meröppet längre, meddela
biblioteket.
Under meröppet gäller självservice. Frågor besvaras och hjälp ges under
ordinarie öppettider.
Om du bryter mot dessa regler, kan du fråntas meröppetbehörigheten.

Meröppet (självbetjäning)
Alla dagar 07.00 – 22.00
Under meröppettid kan du använda många av bibliotekets tjänster men undantag
finns. Se information och instruktioner i biblioteket. Bibliotekets ordinarie låne- och ITregler gäller. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga meröppet vid behov.
Eventuell stängning annonseras på bibliotekets webbsida samt vid entrén till
biblioteket.

Bemannade öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

10.00 – 19.00
13.00 – 17.00
13.00 – 19.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 14.00
Stängt

Under sommaren och i samband med helger kan öppettiderna ändras.

Felanmälan fastighet
Om fel när det gäller fastigheten skulle uppstå under obemannad meröppettid,
t ex vattenläcka eller problem att stänga ytterdörr,
ring kommunens felanmälan tel 036 - 10 00 35.
Vid akut nödläge ring 112.

Huskvarna bibliotek
Besöksadress:
Rumlaborgsgatan 1
561 32 Huskvarna
Telefon: 036-106644
E-post: huskvarnabibliotek@jonkoping.se

Hemsida: bibliotek.jonkoping.se
Facebook: jonkopingsbibliotek
Instagram: instagram.com/bokerier

