
Obemannat bibliotek på Perstorps bibliotek 
 

Som användare av obemannat bibliotek har du tillgång till biblioteket även när det inte finns någon 

personal på plats. Kom till biblioteket för att hantera dina lån, studera, använda internet eller läsa 

tidningar. Åldersgräns är 18 år. Ditt besök registreras vid inpassering. Eftersom du sedan tidigare är 

låntagare inom Familjen Helsingborg har du samtyckt till hanteringen av dina personuppgifter. 

 

KOMMA IN 
Vid entrén till biblioteket finns en kortläsare. Med ditt lånekort och din PIN-kod kommer du in i 

biblioteket om du har skrivit på följande avtal och fått ditt konto aktiverat av personalen. 

Bibliotekskortet med behörighet till obemannat bibliotek är personligt och får inte lånas ut. Barn i 

ditt sällskap får följa med in på biblioteket under ditt ansvar. Andra vuxna uppmanas att skaffa eget 

bibliotekskort med behörighet. Släpp inte in någon som du inte känner. Alla ska gå in med sina 

respektive bibliotekskort. Belysningen tänds automatiskt när du går in. 

 

LÅNA, LÄMNA, HÄMTA 
Du lånar och lämnar tillbaka media i automaten som vanligt. Följ instruktionerna på skärmen. 

Kontrollera att alla dina titlar visas på skärmen. Om du vill kan du skriva ut ett kvitto. Text och pilar 

på skärmen talar om var du ska ställa böckerna som du lämnar tillbaka. Media som är klara för 

avhämtning står på hyllan med reservationer. Dessa måste lånas i automaten. Eventuella skulder 

betalas under bemannad öppettid. 

 

ANVÄNDA 
Det går bra att använda datorerna men utskrifter kan endast göras under bemannade öppettider. För 

att vara användare av obemannat bibliotek krävs det att du klarar dina ärenden på egen hand. Det 

kan finnas personal på plats som är upptagna med andra arbetsuppgifter. Behöver du hjälp av vår 

personal är du varmt välkommen på våra bemannade öppettider. Vid de tillfällen då biblioteket har 

programverksamhet, till exempel föreläsningar, ber vi våra användare av obemannat bibliotek att 

visa hänsyn och inte störa.  

Plocka undan efter dig och ta hand om vårt gemensamma bibliotek.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

[ ] Jag godkänner reglerna ovan och förbinder mig att följa dem 

[ ] Jag accepterar att mitt besök registreras vid inpassering 

 

Datum   Personnummer 
 

_______________________ ________________________ 
 

 

Underskrift………………………………………………………………………………………. 
 

Namnförtydligande …………………………………………………………………………. 



GÅ UT 
Högtalarsystemet varnar i god tid innan biblioteket stänger. När du går ut – kontrollera att dörren 

slagit igen och är låst. Larmet kopplas på automatiskt, ett par minuter efter stängning. 

 

SKADOR OCH STÖLD 
Vid skador på lokal, inventarier, utrustning samt vid förlust av inventarier eller utrustning debiteras 

användaren kostnaden för reparation eller nyanskaffning. Perstorps kommun kan aldrig hållas 

ansvarig för eventuella person-, sak- eller förmögenhetsskador som uppstått vid användning av 

lokalerna eller för kläder/personlig utrustning som förvaras i lokalen. 

 

REGLER 
 Du ansvarar för de barn som följer med dig in i biblioteket. 

 Alla vuxna personer ska logga in med sitt kort. 

 Om det blir problem med någon bok vid utlån eller återlämning ska du lägga 

den i bokinkastet på bibliotekets gavel mot Köpmangatan. 

 Hjälp oss att hålla rent och fint på biblioteket. 

 Var noga med att dörren blir låst när du lämnar biblioteket. 

 Respektera lokalen och andra besökare. 

 Om reglerna inte efterföljs riskerar du att bli avstängd från det obemannade 

biblioteket! 

 

BEMANNADE ÖPPETTIDER  OBEMANNADE ÖPPETTIDER 
Måndag – fredag 10-18    Måndag – fredag 18-22 

Lördag 10-13    Lördag 13-22 

Tidningsrummet är öppet från 8:30 på vardagar. Söndag 10-22  

Avvikande tider kan förekomma.  Avvikande tider kan förekomma. 
 

KONTAKT 

0435-39230 bibliotek@perstorp.se 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


