
BIBLIOTEKEN PÅ GOTLAND  – INFORMATION OM  MERÖPPET BIBLIOTEK 

Det meröppna biblioteket ger dig möjlighet att besöka biblioteket även utöver de bemannade öppettiderna. Du 

kommer in i biblioteket med hjälp av att skaffa meröppetbehörighet. För att få detta måste du vara över 18 år 

samt ta del av nedanstående information för det meröppna biblioteket. 

1. Du måste vara registrerad som låntagare på Biblioteken på Gotland. 

2. Du kommer in i det meröppna biblioteket med hjälp av ditt lånekort och din pinkod. Ditt lånekort och 

din pinkod är personliga och får inte överlåtas till någon annan. 

3. Att få tillgång till ett meröppet bibliotek är en förmån som bygger på ansvarstagande från besökarnas 

sida. Vid missbruk kan din tillgång till det meröppna biblioteket dras in. 

4. När du vistas i biblioteket varnar ett röstmeddelande i god tid innan det meröppna biblioteket stänger. 

Om du befinner dig i huset efter meröppet är du personligen ansvarig för utryckningspersonalens 

arvode. Är du i biblioteket under ordinarie öppettid behöver du gå ut vid stängning och gå in igen via 

din meröppetbehörighet. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga meröppet vid behov. Eventuell 

stängning annonseras på bibliotekets webbsida samt vid entrén till biblioteket. 

5. Genom att alla besök loggas, vet vi vem som passerar in. Se bibliotekets låneregler 

https://katalog.almedalsbiblioteket.se/web/pub/general-agreement 

Om så efterfrågas bistår vi polisen med dessa loggar. Du får ta med familj och vänner men du ansvarar 

för alla som följer med dig in i byggnaden. Du måste stanna kvar så länge som ditt sällskap stannar.  

6. Meröppet innebär att du som biblioteksbesökare sköter dig självständigt under meröppettiden. 

Personalen är ibland på plats under meröppettiden men håller då på med andra arbetsuppgifter. Om 

du behöver hjälp av personal är du välkommen till biblioteket under bemannade öppettider. 

7. Under meröppet kan du bl.a. låna, lämna och hämta böcker och andra medier. Om 

utlåningsautomaten inte fungerar för att låna/lämna får du återkomma på ordinarie öppettid. 

8. Utskrift och kopiering är endast möjlig under bemannad öppettid. 

9. Om du har några frågor, funderingar eller anmärkningar, kontakta personalen under öppettid. 

10. Ändrade regler gällande meröppet kan förekomma, håll utkik efter lokala anslag och gå in på 

bibliotek.gotland.se återkommande för att ta del av dessa. 

11. Om akut situation uppstår, ring 112. Om skada av allvarlig karaktär uppstår i fastigheten, kontakta 

felanmälan 0498-209040. 

 

Vi hoppas du kommer få stor nytta och glädje av det meröppna biblioteket! 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och förstår vad den betyder. 

 

……………………………………………….  ………………………………………………….. 

Ort och datum   Namnteckning 

 

……………………………………………….  ………………………………………………………….. 

Personnummer   Namnförtydligande 

 

 

 

https://katalog.almedalsbiblioteket.se/web/pub/general-agreement

