
Välkommen till 
Kärra bibliotek
- ett förberedelsehäfte



Hitta hit
• Kärra bibliotek ligger på torget i Kärra 

centrum.

• Ta buss X2, 40 eller 46 till hållplatsen
Kärra centrum.

• Parkering finns vid ICA.



Kärra bibliotek entré

• 2020 flyttade biblioteket in 
i Klarebergsskolans aula.

• Använd dörröppnaren!



Ingång

• Här finns en anslagstavla som
visar vad som är på gång i
närområdet.

• Varsågod och ta en broschyr!



Biblioteksrum

• Så här ser det ut när du kommer in 
i biblioteksrummet.

• På hyllorna hittar du böcker, 
ljudböcker, filmer och spel för alla
åldrar.

• Ibland pågår programaktiviteter
och utställningar i lokalen.



Informationsdisk

• Informationsdisken ligger 
till vänster vid entrén.

• Två bibliotekarier arbetar
med att svara på frågor.

• Här kan du skaffa ett
bibliotekskort.



Låna och återlämna

• Två automater ligger till höger vid 
entrén:

1. Utlåning - här lånar du

2. Återlämning - här lämnar du 
tillbaka

• Det är gratis att låna

• Lånetiden är tre veckor

• Bibliotekskortet är en
värdehandling och du ansvarar för 
det du lånat.



Barnrum

• Här finns böcker för de allra
minsta barnen, 0-9 år.

• Här kan föräldrar och barn sitta
och läsa eller pyssla.

• Tänd ljuset när du går in!



Tidningsrum

• Dagstidningar och tidskrifter finns
att låna med sig hem

• Lyft på luckan så hittar du äldre 
nummer!

• Sittplatser finns för avkoppling



Dator, skrivare och kopiator

• Logga in på dator med ditt
bibliotekskort och pinkod.

• Du kan stänga dörren.

• Tänd ljuset i taket!



Tyst rum

• Här finns två studieplatser.

• Du kan stänga dörren.

• Tänd ljuset i taket!



Toalett
• Två toaletter är öppna för besökare.

• Den ena toaletten har ett skötbord
och plats för en rullstol.



Öppettider
Kärra bibliotek

• Måndag 10-19

• Tisdag 10-17

• Onsdag 10-16

• Torsdag 10-19

• Fredag 10-16

• Lördag stängt

• Söndag stängt

Besöksadress: Kärra centrum 21. Telefon: 031-366 94 60. E-post: karra.bibliotek@kultur.goteborg.se


