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

Lundby bibliotek ligger nära 
Backaplan, i ett stort hus av glas. 
Huset kallas Glasiären.

1.

Om Lundby bibliotek



Om du vill lämna tillbaka en bok så 
gör du det på utsidan av biblioteket. 
Så här ser återlämningsautomaten ut.
Du kan lämna tillbaka även när 
biblioteket är stängt.

Det finns inte bara bibliotek i 
huset. Det finns till exempel en 
mataffär, den ligger mittemot 
biblioteket.

2.



Ibland är det kö, då trycker du på 
"Tryck här”-knappen och får en 
nummerlapp.

Så här ser det ut när du kommer 
in. Rakt fram finns det en 
informationsdisk, där finns
personal som du kan få hjälp av
om du undrar något!

Här kan du hämta bildstöd, 
koncentrationshjälpmedel och 
hörselkåpor för ditt besök.

3.



Så här ser det ut utanför 
toaletterna. Personalen kan 
hjälpa dig med att komma in på 
toaletten.

Det finns tre toaletter. Här ser du 
toaletten som finns vid
barnavdelningen. 
Det finns ingen elektrisk 
handtork. Du torkar dig med 
pappershanddukar.

4.



Längst in på barnavdelningen finns 
en grön matta. När du är på mattan 
får du inte ha skor på dig, eller äta 
mat.

Har du med dig fika eller 
mellanmål så går det bra att äta 
det någon annanstans i biblioteket.

Så här ser en del av barnavdelningen 
ut. Här finns det böcker med 
berättelser, och böcker med fakta om 
många olika saker, som till exempel 
djur, rymden, dinosaurier och länder.

5.

På barnavdelningen



På barnavdelningen finns det 
också ett trätorn. Där inne kan 
man sitta om man vill vara lite 
ifred.

Det finns en bokhylla som kallas 
för Äppelhyllan. Där finns det till 
exempel taktila böcker, böcker på 
teckenspråk och TAKK.

6.



Det finns siffror i olika färger på 
hyllorna och siffror på böckerna 
som visar vilket ämne boken 
handlar om.

Det finns datorer på biblioteket. 
Både vuxna och barn kan 
använda dem. För att använda 
datorerna behöver du ett 
lånekort.

7.

Vad finns på biblioteket?



Det finns två rum som passar bra
för att sitta i och läsa eller
studera.

Rummen är alltid öppna om inte 
personalen på biblioteket har 
bokat dem för någon aktivitet.

Det finns flera olika platser att 
sitta på runt om i biblioteket. 
Bland annat finns det två gröna 
”tysta” fåtöljer, som dämpar ljud.

8.



Det finns mycket mer än böcker på 
biblioteket! Till exempel böcker 
som du kan lyssna på (ljudböcker), 
brädspel, TV-spel, filmer och 
tidningar. Det finns för både barn 
och vuxna. Allt är gratis att låna.

9.

På biblioteket händer olika roliga 
saker som sagostund, teater, 
pyssel, filmvisning och annat.

Du kan också använda biblioteket
hemma med appar och sidor på
internet för att läsa och lyssna på 
böcker och titta på film.



För att kunna låna behöver du ett 
bibliotekskort. Det ser ut så här. Det 
kostar inget att skaffa ett kort.

För att skaffa ett bibliotekskort så 
behöver du skriva under låneregler. 
Är du under 18 år behöver dina 
vuxna skriva under.

10.

Det finns låneautomater vid in- och 
utgången. På skärmen står det hur 
du gör för att låna. 
Automaterna är höj- och sänkbara.

Låna hem



Fråga oss!
Undrar du över någonting som står i det här häftet, eller om något annat? Du kan alltid 
fråga oss som jobbar på biblioteket! Här är några av bibliotekarierna som jobbar på Lundby 
bibliotek.

11.



Vi ses!

Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni ska få ett trevligt besök på biblioteket. 

Vi öppnar gärna för förskolor och skolklasser på morgonen, före den vanliga öppettiden. 
Ring för att boka en tid.

Har ni frågor eller önskemål inför ert besök så kan ni mejla 
till: biblioteket.lundby@kultur.goteborg.se

Kontaktpersoner barn och unga: Anna Sörmark, Malin Frisk
Kontaktpersoner vuxna: Liza Palmgren, Mats-Peter Skyldberg, Erik Danielsson

12.
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Hitta till oss

Lundby bibliotek

Adress: Borstbindaregatan 12a, 417 22 Göteborg

Telefonnummer: 031-366 71 01

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag kl. 10-19

Fredag kl. 10-17

Lördag kl. 11-15

Söndag stängt

13.


