Du kan under dessa tider:

Så kommer du in:

 Låna och lämna böcker och andra
medier i automaten.

 Läs av ditt lånekort i kortläsaren till
vänster om entrédörren.

 Läsa tidningar och tidskrifter.

 Tryck din PIN-kod på knappsatsen.

 Studera.

 Gå in när den gröna lampan tänds.

 Använda datorer och trådlöst nätverk.
 Hämta reserverade böcker eller andra
medier.

Lilla entrén mot Stockholmsvägen är låst
under MERÖPPET.

När biblioteket stänger:

Skötsel och säkerhet:
 Under MERÖPPET får du inte
släppa in någon annan än familj
eller vänner.
 Personer under 18 år ansvarar du
själv för.
 Håll ytterdörren stängd under
MERÖPPET.
 Plocka undan efter dig och ta hand
om vårt gemensamma bibliotek!

 Kopiera, skriva ut och skanna.
 Lämna biblioteket före kl. 22.00.

Du behöver:
 Ha fyllt 18 år.
 Ha med dig ditt lånekort.
 Ha en PIN-kod på 4 siffror. Om du
brukar låna själv i automaten har du
redan en.
 Ha funktionen MERÖPPET kopplat
till ditt lånekort. Ta med dig
legitimation och besök oss under
bemannad öppettid så ordnar vi det!

 Ett högtalarsystem varnar i god tid
innan biblioteket stänger för
kvällen.
 Larmet kopplas automatiskt på ett
par minuter efter stängning.
 Tryck på knappen med en nyckel
bredvid entrédörren mot torget så
låses dörren upp.
 Använd inte lilla entrén under
MERÖPPET. Det är då en
nödutgång.

Bli MERÖPPET-användare!
Tillgång till Meröppet kan du få genom att
besöka något av Biblioteken i Danderyd och
prata med personalen.
Ta med legitimation. Om du inte redan har ett
lånekort ordnar vi det.

MERÖPPET
8–22 ALLA DAGAR
på Stocksunds bibliotek
Ett bibliotek som har MERÖPPET kan
du använda även på de tider då det är
obemannat. Du släpper in dig själv med
ditt lånekort och en PIN-kod.
Detta gäller alla dagar kl. 8-22, även
söndagar och helgdagar!

Öppettider med personal:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

MERÖPPET

11 - 17
11 - 17
11 - 19
11 - 17
11 - 17

Lördagar och söndagar är biblioteket
obemannat med Meröppet.

MERÖPPET:
Alla dagar kl. 8 - 22
Kontakt:
Stocksunds bibliotek
Tel: 08-568 911 97
e-post:
stocksunds.bibliotek@danderyd.se
Stockholmsvägen 45, Stocksunds torg
bibliotek.danderyd.se

8-22 ALLA DAGAR

