
Kolbäcks bibliotek är ett meröppet bibliotek. 
Det betyder att biblioteket har öppet även 
utanför de bemannade öppettiderna. 

Meröppet kommer vara tillgängligt under 
Fritidsgårdens öppettider. Du släpper in dig 
själv med passerbricka och pinkod. 

STATIONSHUSET I KOLBÄCK
Ett meröppet bibliotekBEMANNADE ÖPPETTIDER

Måndagar   10-13
Onsdagar   14-17

Under helgdagar och sommar kan öppettiderna vara ändrade.

MERÖPPETTIDER

Måndag – tisdag 15-21
Onsdag  17-21
Fredag   15-21

Under helgdagar och sommar kan öppettiderna vara ändrade.

KONTAKTUPPGIFTER

Kolbäcks bibliotek:  0220-241 22
Hallstahammars bibliotek:  0220-241 10
biblioteket@hallstahammar.se
www.hallstahammar.se/bibliotek



UNDER MERÖPPET KAN DU BLAND ANNAT:

- Låna och lämna tillbaka medier i vår automat
- Hämta dina reservationer
- Läsa tidningar och tidskrifter
- Studera
- Använda det trådlösa nätverket

HUR GÖR JAG FÖR ATT KOMMA IGÅNG?

Du behöver lösa ut en passerbricka med tillhörande pinkod. Prata med 
personalen i Kolbäck eller Hallstahammar så får du en förbindelseblankett 
och en visning av hur passerbrickan fungerar.  
Vi programmerar brickan i efterhand, vilket gör att den fungerar först 
några dagar efter att du löst ut den.
Du måste ha fyllt 18 år.
Du behöver en pinkod på 4 siffror. Om du brukar låna i automaten eller 
logga in hemifrån, har du redan en pinkod som vi rekommenderar att du 
använder även till passerbrickan.

SÅ KOMMER DU IN I BIBLIOTEKET

Du släpper in dig själv via bibliotekets huvudentré.
Håll upp passerbrickan framför kortläsaren och se till att det piper till.
Slå din pinkod.
Dörren låses upp.

TÄNK PÅ ATT:

- Lämna lokalen i god tid innan klockan 21 då larmet går igång.
- Kontrollera att dörren är ordentligt stängd när du lämnar lokalen.
- Du ansvarar för lokalen och de personer du släpper in.
- Städa undan efter dig och ta hand om vårt bibliotek.
- Du själv är ansvarig för kvarglömda saker.
- Stationshuset är alkohol- och drogfritt.

FÖRBINDELSEBLANKETT SKOLOR & FÖRSKOLOR

Passerbrickan och pinkoden är personliga och får inte lånas ut.
Borttappad passerbricka ersätts för 50 kronor.
Under ditt besök ansvarar du för de personer du släpper in i lokalen.
Plocka undan efter dig och ta hand om bibliotekslokalen.
Önskar du personlig service är du välkommen under de bemannade 
öppettiderna eller så kan du kontakta oss via e-post eller telefon. 

För att kunna använda meröppet ska du:
- Ha löst ut en passerbricka med tillhörande pinkod
- Skrivit under förbindelseblanketten
- Ha fyllt 18 år

Observera att passerbrickan programmeras i efterhand och att det kan 
ta upp till en vecka innan den går att använda. Biblioteket har rätt att 
neka personer tillgång till meröppet om reglerna inte följs, eller om du 
släpper in personer som inte följer reglerna. 

Härmed förbinder jag mig att följa ovanstående regler:

Datum: ......................................................................................................................

Skola/förskola + ev. avdelning.........................................................................

Önskad pinkod: .....................................................................................................

Kvitteras (texta!): ....................................................................................................

Underskrift av rektor/förskolechef: .................................................................

Namnförtydligande: ............................................................................................

MFR-nummer (fylls i av biblioteket): ...............................................................

Hallstahammars kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR 
(dataskyddsförordningen).


