Hur fungerar meröppet?
Så här kommer du in:
 Du loggar in med hjälp av ditt lånekort
och pinkod i kortläsaren. Dörren låses
upp och du kan gå in. Ljuset i lokalen
tänds automatiskt.
 Du får ta med dig barn men inte andra
vuxna när du loggar in. Som vuxen tar
du ansvar för medföljande barn. Barn
får inte lämnas ensamma i lokalen.
 Vuxna ska logga in i lokalen med egna
pinkoder.
När du är i lokalen:
 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.
Så här kommer du ut:
 Ett högtalarsystem meddelar i god tid
innan stängning. Ljuset släcks
automatiskt en stund efter att du lämnat
lokalen.


När du lämnar biblioteket öppnar du
dörren genom att trycka på
nyckelknappen till vänster om
ytterdörren. Kontrollera alltid att
ytterdörren går i lås efter dig.

Töcksfors filialbibliotek
Öppettider
Bemannat
Måndag: 10.00 - 13.00
14.00 - 18.00
Tisdag:
Onsdag: 14.00 - 18.00

Meröppet
18.00 - 22.00

Meröppet bibliotek
-så här fungerar det-

10.00 - 22.00
10.00 - 14.00
18.00 - 22.00
18.00 - 22.00

Torsdag: 10.00 - 13.00
14.00 - 18.00
Fredag:
10.00 - 22.00
Lördag:
10.00 - 22.00
Söndag:
10.00 - 22.00
(med reservation för ändrade tider)
I skarven mellan öppet med personal och
meröppet måste alla lämna lokalen för att sen
komma in igen genom inloggning
Kontakt:
Töcksfors filialbibliotek
Sveavägen 10
670 10 Töcksfors
Telefon: 0573-214 77
E-post: tocksfors.bibliotek@arjang.se
Våra bibliotek är till för alla. Här finner du
kunskap, upplevelser och avkoppling.

Årjängs kommun  Box 906  672 29 Årjäng
Telefon 0573-141 00 vx
kommun@arjang.se
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Vad är meröppet?
Meröppet är en tjänst som gör biblioteket
tillgängligt på andra tider än de ordinarie
öppettiderna. Genom att registrera dig som
meröppetanvändare får du större möjlighet att
använda ditt bibliotek när det passar dig.
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Under meröppet kan du
 Låna och återlämna böcker och andra
medier i automaten
 Hämta reserverade böcker

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.

 Söka i bibliotekskatalogen, reservera
och låna om
 Läsa tidningar och tidskrifter
 Använda dator, skrivare och trådlöst
nätverk (wifi)

För att få tillgång till meröppet krävs:

 Studera, ha mindre möten som t.ex.
grupparbeten, bokcirklar

 Att du är över 18 år och kan visa
legitimation

 Läsa, samtala och umgås

 Att du ingår ett avtal där du går med på att
följa bibliotekets regler
 Att du har ett bibliotekskort med pinkod och
funktionen meröppet knutet till kortet

Besök Töcksfors filialbibliotek under ordinarie
öppettid så hjälper vi dig. I samband med ditt
besök visar vi hur allt fungerar och hur du hittar
i bibliotekslokalen.

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.

