Biblioteken
i Tyresö
Biblioteket i Tyresö centrum
Biblioteket i Trollbäcken
Biblioteket i Strand

Välkommen till Tyresö bibliotek!
Läsning och litteratur attraherar alla medborgare, biblioteket har ett särskilt fokus
på att stimulera intresset för litteratur och berättelser för de små barnen och deras
föräldrar. Medier, information och tjänster tillgängliggörs utifrån efterfrågan, men
även med målsättningen att överraska och visa något oväntat.
Utdrag ur biblioteksplanen för Tyresö kommun

Biblioteket är ditt
Bibliotekets medier tillhör alla Tyresöbor. Här kan du låna böcker, tidningar och
tidskrifter på svenska och andra språk. Du kan låna e-böcker och e-ljudböcker som
laddas ner till din dator, mobil eller surfplatta. Via mediejukeboxen kan du ladda ner
media i olika format direkt till din mediespelare. Vi svarar på frågor om allt. Du får
gärna ställa frågor till oss via webb eller e-post, adressen är biblioteket@tyreso.se.
Vi finns även på facebook och instagram. På biblioteket kan du också ta del av
samhälls- och kommuninformation.

Biblioteket är alltid öppet
Våra bibliotekslokaler är tillgängliga på generösa öppettider. Via webben är
biblioteket dessutom öppet dygnet runt. Du kan uträtta biblioteksärenden hemifrån
på bibliotekets webbplats. Allt du behöver är ett bibliotekskort och en PIN-kod som
du får på biblioteket. Det är din nyckel till ditt personliga konto och våra tjänster på
nätet. Välj själv när du vill nå oss.

Övrig service











Fritt Wi-Fi
Surfdatorer och utskrifter
Släktforskning
Boken kommer för dig som inte själv kan komma till biblioteket
Studierum och läsesal
Programrum och aktiviteter för alla åldrar
Konsthall och konstutställningar
Kopiering och scanning
Digital hjälp
Den virtuella bibliotekarien www.bibblansvarar.se

Låneregler för barn och unga under 18 år
Bibliotekskortet är gratis. Du kan få ett bibliotekskort det år du fyller 6 år. Din
förälder eller målsman ska skriva under din ansökningsblankett och ge tillåtelse till
att du skaffar ett bibliotekskort. Var rädd om ditt bibliotekskort och förvara det
säkert. Bara du själv får låna på ditt kort. Om du tappar bort ditt kort ska du genast
anmäla det till biblioteket. Då hindrar du att någon annan lånar på ditt kort. Tappar
du bort ditt kort kostar ett nytt 10 kr för barn. Innan du fyller 18 år kostar det inget
om du lämnar tillbaka en bok för sent eller om den har gått sönder.

Låneregler för vuxna
Att låna kostar ingenting med undantag för hyr-DVD som bara får lånas av vuxna.
Alla får sitt första bibliotekskort gratis. Tappar du bort ditt kort kostar ett nytt 50 kr
för vuxna. Lånetiden är 4 veckor för böcker och ljudböcker och 2 veckor för
tidskrifter. Du får låna om dina böcker 2 gånger om de inte är beställda/reserverade
av någon annan. Du kan låna om dina böcker på bibliotekets webbsida eller i
utlåningsautomaterna på biblioteket.
Vi som arbetar på biblioteket har tystnadsplikt. Det betyder att ingen annan än du
själv kan ta reda på vilka böcker du har beställt eller vilka böcker du lånar. Det är
bara de böcker du har hemma eller som du har beställt som finns på ditt konto. När
du lämnar tillbaka böcker raderas lånen från ditt konto.
Reservationsavgifter
10: gäller alla reservationer på media som är utlånade eller finns inne på hylla
25:- reservationsavgift fjärrlån + aviseringsavgift 10:Övertidsavgifter
10: per media och påbörjad vecka
5: per dag för korttidslån och tidskrifter
50: högsta belopp för ett media (+ ev. påminnelseavgift)
100: högsta belopp för media lånade samtidigt
10: per dag för hyr-DVD
100: högsta belopp för en hyr-DVD
300: högsta belopp för flera hyr-DVD lånade samtidigt
10: första påminnelse vid försening
20: andra påminnelse vid försening
300: schablonpris för förkommen vuxenmedia
150: schablonpris för förkommen barnmedia
500: för förkommen hyr-DVD
Du får inte låna om du har större skuld än 50 kronor. Om media inte lämnas tillbaka skickar vi en faktura på ett
schablonpris eller, om inköpspriset väsentligt överstiger schablonpriset, mediets nypris. Kan samma media som
förkommit av låntagaren själv införskaffas på nytt godtar vi det. OBS! Gäller inte hyr-DVD. Vid försenad betalning av
faktura får du betala påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Kvarstår skuld efter upprepade påminnelser kan ditt
bibliotekskort spärras och skulden gå till inkassoindrivning. Du kan betala skulder direkt på Mina sidor på bibliotekets
webbplats. Logga in med ditt bibliotekskortsnummer och PIN-kod.

Biblioteket
i Tyresö centrum

Biblioteket
i Tyresö Strand

Östangränd 7, Box 36
135 21 Tyresö
tel. 08-578 294 00

Strandtorget 15
135 63 Tyresö
tel. 08-578 275 50

Öppettider
Måndag torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
*) Självbetjäning

Öppettider
Måndag och onsdag
Tisdag och torsdag
Fredag
Lördag

kl. 9 19*
kl. 9 18*
kl. 11 15
Stängt
kl. 9 10

Biblioteket i Trollbäcken
Vendelsövägen 59 A
135 51 Tyresö
tel. 08-578 271 60
Öppettider
Måndag och torsdag
Tisdag och onsdag
Fredag
Lördag

kl. 10
kl. 10
kl. 12
kl. 11

19
17
17
15

kl. 10
kl. 10
kl. 12
kl. 11

19
17
17
15

Avvikelser
Helgdagsaftnar och röda
helgdagar stängt. Dag före
helgdag eller röd dag har vi öppet
till 16. Begränsade öppettider
under sommaren.
Läs mer på bibliotekets
webbplats: bibliotek.tyreso.se
Samt i sociala medier:
facebook.com/tyresobibliotek
instagram.com/tyresobibliotek

