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Öppettider och kontakt

Heby bibliotek 
Kyrkogatan 2
0224-362 15, heby.bibliotek@heby.se 
Meröppet: Alla dagar 09-21
Bemannade tider: Mån 13-19, 
Ons-fre: 11-16, Lör: se hemsida

Östervåla bibliotek 
Stora torget 3  I 0292-719 77, 
ostervala. bibliotek@heby.se 
Mån: 11-19   Ons: 11-16
Tors: 11-19    Lör: se hemsida

Tärnsjö bibliotek 
Stationsgatan 19
0292-718 20, tarnsjo.bibliotek@heby.se 
Mån: 12-19   Ons: 12-19
Fre: 10-15

Skolbiblioteksavdelningen
Kyrkogatan 2, Heby
0224-362 11, erika.kall@heby.se

och lånevillkor
   Information
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Om oss Lånevillkor

Vi är ett bibliotek
Bibliotek Heby kommun finns i Heby, Östervåla 
och Tärnsjö. Vi har tre adresser som tillsammans 
utgör ett bibliotek. Vi delar därmed personal, po-
licy och mediebestånd. Det lånekort du får hos oss 
kan du använda på alla våra adresser.  

Vårt utbud
Hos oss hittar du litteratur på olika språk,  tid-
skrifter, dagstidningar, ljudböcker, storstilsböcker 
och särskilt lättlästa böcker.  Vi erbjuder även di-
gitalt material via vår hemsida. 
(se E-biblioteket)

Vi är öppna för dina förslag på medieinköp, och 
hjälper dig att få tag på din kurslitteratur. Natur-
ligtvis hittar du också internetuppkopplade dato-
rer i våra lokaler, samt gratis wifi om du föredrar 
att använda din mobila enhet. 

Skolbiblioteket
Vår skolbiblioteksavdelning servar samtliga sko-
lor i Heby kommun med inköp och vägledning vad 
gäller litteratur. Vi initierar projekt och ansvarar 
för kultursatsningar av olika slag. 

Lånekortet gäller i hela kommunen och är gratis. 
Kortet är personligt och du ansvarar för allt som 
lånas på det. Meddela om du byter namn, adress 
eller telefonnummer. Om du inte lämnar tillbaka 
dina lån och/eller inte betalar eventuella skulder 
riskerar du att ditt kort spärras. 

Lånekort

Lånetider och omlån 
Den normala lånetiden är 28 dagar. Är det kö på 
materialet vid lånetillfället är lånetiden 14 dagar. 
Ofta går det bra att låna om dina lån. Detta gäller 
om materialet inte har någon kö. Vid obetalda av-
gifter på 200 kronor och mer, blir du spärrad från 
att låna tills dess att skulderna är betalda. 

Avgifter
Påminnelser, ersättningskrav och fjärrlån
Vuxenmedia
Utsänd påminnelse: 10 kr per exemplar (går ut två)
Utsänt ersättningskrav: 20 kr

Fjärrlån: 20 kr
Artikelkopia: 40 kr

Ersättningsavgifter
Förnyat lånekort: 25 kr (vuxen), 10 kr (barn)
Vuxenbok/ljudbok: 320 kr  
Musikcd: 200 kr
Fjärrlån: 700 kr
Tidskrift: 55 kr (enstaka), 320 kr (årgång)
Digitala hjälpmedel, Daisyspelare: 4000 kr
Digitala hjälpmedel, Ipad: 4000 kr

E-biblioteket

Vår hemsida 
Du hittar oss på www.biblinord.se. Här kan du 
läsa om kommande evenemang, nyinköpta böcker 
och mycket mer. 

Mina sidor
Det är lätt att skapa ett användarkonto på vår 
hemsida. Du behöver bara ett lånekort och en pin-
kod som du får hos oss i biblioteket. När du se-
dan loggar in på ”mina sidor” kan du se dina lån, 
reservera och låna om böcker (ej fjärrlån), samt 
använda våra digitala tjänster. 

E-böcker
Vårt sortiment av e-böcker innehåller både skön- 
och facklitteratur, samt barn- och ungdomsböcker 
från de flesta svenska förlag. På vår hemsida hit-
tar du information om hur låneprocessen går till 
och vad du behöver för att komma i gång. Fråga 
oss gärna så hjälper vi dig. 

Tjänster och databaser
Välkommen att ta del av material via våra data-
baser och elektroniska tjänster. Du kan t.ex. läsa 
tidningar från hela världen, hitta stipendier eller 
fördjupa dig i vetenskapliga publikationer. Nu kan 
du också hyra film hos oss, via Viddla. Du kan ock-
så lyssna på ljudböcker via vår nya app Biblio. Läs 
mer om på vår hemsida. 


