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Så fungerar meröppet 

Genom meröppet får du tillgång till           
bibliotekets lokaler på obemannade tider.  

Du kan låna och lämna tillbaka media samt 
använda datorerna. Genom att skriva under 
avtalet om meröppet kommer biblioteks-
personalen ge tillgång till biblioteket via en 
tagg och en personlig kod.  

För att komma in läser du av din tagg via 
taggläsaren på höger sida av bibliotekets    
huvudentré. Tryck in din personliga kod och 
dörren låses upp. Du får inte släppa in någon 
annan person än dig själv och besöken måste 
alltid registreras i kortläsaren. Undantag gäl-
ler för medföljande barn som du ansvarar för.  

Ett meddelande går ut i vårt högtalarsystem 
15 minuter innan stängning. Efter det larmas 
lokalen.  

Låna och återlämna  

Du lånar och lämnar tillbaka böcker och annat 
material i låneautomaten. Reserverade böcker 
kan hämtas på reservationshyllan. Glöm inte 
att reserverade böcker ska registreras i låne-
automaten.  

 

 

 

 

 

Datorer och utskrift  

Möjlighet finns att använda bibliotekets datorer 

samt WiFi—StromstadsKommun Guest- under 

meröppet. Möjlighet finns även att använda 

bibliotekets skrivare för utskrifter.  

Skötsel och säkerhet  

Besök under meröppet sker under eget ansvar. 

Vi hjälps alla åt att hålla det rent och snyggt   

tillsammans.  

Vid bibliotekets entré finns utrymningsplan med 

brandposter och utrymningsvägar markerade 

samt kontaktvägar vid behov. Notera vid ditt 

första besök var nödutgångar och brandposter 

finns belägna. Nödutgångarna är plomberade 

samt larmade och ska öppnas endast i händelse 

av en nödsituation.  

Om brandlarmet skulle utlösas, ta er på ett sä-

kert sätt ut ur byggnaden och ring 112. Ta er till 

återsamlingsplats, se utrymningsplan.  

Alla besök under meröppet registreras i syste-

met för att kunna spåras vid eventuell skadegö-

relse, stöld eller annan otillbörlig verksamhet i 

bibliotekets lokaler.  Biblioteket förbehåller sig 

rätten att häva avtalet om gällande regler inte 

efterlevs.  

 

 

Kontakt 

• Vid akut nödfall ring 112 

• Är det något som inte fungerar i lokalen? 

Ring Strömstadslokalers fastighetsjour: 

0526- 49478 

• Är det något som inte fungerar med       

lånesystemet eller annat du vill rappor-

tera? Meddela oss på Stadsbiblioteket:       

Email: stadsbiblioteket@stromstad.se   

Telefonnummer: 0526-193 16 

 

Har du frågor och vill ha personlig service       

hänvisar vi till bibliotekets ordinarie öppettider. 

Vid enstaka tillfällen kan det hända att vi inte 

kan ha meröppet.  

Håll dig gärna uppdaterad om öppettider via 

bibliotekets hemsida:  

bibliotek.ranrike.se/öppettider  

Besöksadress: Karlsgatan 17,  

452 30 Strömstad 


