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Biblioteket ligger på bottenvåningen.
Här ser du ingången till biblioteket. 
Det finns en dörröppnare.

Så här ser det ut i bibliotekets entré, 
precis när du har kommit in 
genom dörren.

1.



Det finns ingen elektrisk 
handtork. Du torkar händerna 
på pappershanddukar.
På väggen till vänster finns ett 
skötbord som går att fälla ner.

Toaletten finns direkt till 
höger i entrén. 

2.



Till vänster finns barnavdelningen.

Här är informationsdisken. 
Om du undrar något kan du 
fråga dem som jobbar här.

3.



Barnavdelningen finns i två olika rum.

4.



Låneautomaterna använder du 
både när du ska låna och lämna 
tillbaka. 
Personalen kan visa hur man gör.
Borden går att höja och sänka. 

Bakom det vita planket finns 
låneautomaterna.

5.



Behöver du bildstöd, hörselkåpor
eller koncentrationshjälpmedel när du
är på biblioteket? Säg till personalen.

6.



Det finns också ett rum där 
du kan sitta lite mer avskilt.
Här är det okej att sätta sig så 
länge biblioteket inte har 
bokat rummet för sina 
aktiviteter.

Det finns flera olika platser 
att sitta på runt om i 
biblioteket.

7.



Det går också att skriva ut 
och kopiera.

Det går att använda datorer 
på biblioteket.

8.



Du som är över 18 år och vill skaffa ett 
bibliotekskort behöver visa legitimation 
och skriva under låneregler.
Är du under 18 år så måste 
dina vuxna skriva under. 
Fråga om hjälp i informationsdisken.

9.

För att kunna låna böcker, eller använda en dator, 
behöver du ett bibliotekskort. 
Det ser ut så här.
Det kostar inget att skaffa ett kort.



Kyrkbyns bibliotek är meröppet.
Meröppet betyder att den som är över 18 år kan 
komma in på biblioteket under vissa tider även när 
personalen inte är på plats. Då blippar man sitt 
bibliotekskort utanför entrén för att komma in.
Barn kan inte vara meröppetanvändare, men om 
dina vuxna är det får du också följa med in.

10.

Man behöver skriva på ett avtal på biblioteket 
för att kunna gå in när det är meröppet.



Vi som jobbar här

På biblioteket jobbar det flera personer. 
Det här är några av bibliotekarierna som 
jobbar på Kyrkbyns bibliotek.

11.



Hitta till oss

Kyrkbyns bibliotek

Adress: Kyrkbytorget 4, 418 73 Göteborg

Telefonnummer: 031 366 71 15

Ordinarie öppettider:

Måndag 11-19

Tisdag 11-16

Onsdag 11-16

Torsdag 11-19

12.

Vi tar gärna emot förskolor och skolklasser 
på morgonen, före den vanliga öppettiden. 
Ring om ni vill boka en tid.



Vi ses!

Vi ser fram emot ert besök och hoppas att 

ni ska få en trevlig stund på biblioteket. 

Om ni har frågor eller önskemål inför ert besök 

kan ni ringa 031-366 71 15, eller 

mejla till: biblioteket.kyrkbyn@kultur.goteborg.se

13.
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