
Alla får komma till biblioteket. 
 
Det kostar ingenting att vara på biblioteket.

Med ett bibliotekskort kan du låna böcker, och 
använda datorer och internet.

Alla kan skaffa ett bibliotekskort. 

Biblioteket har böcker och tidningar 
på olika språk och från hela världen.

Läs på biblioteket eller låna med dig hem.  
Det är gratis. 

Det finns filmer, spel och skivor. 

På biblioteket kan du använda dator och 
internet. Det finns gratis wi-fi. 

VÄLKOMMEN
TILL BIBLIOTEKET!



På biblioteket kan du skriva ut, kopiera och 
scanna. 

Det finns barnböcker på olika språk. 

Det finns rum att låna.

På biblioteket är det oftast lugnt. Det går bra 
att bara sitta ned en stund. 

SÅ HÄR SKAFFAR DU ETT 
BIBLIOTEKSKORT

1. Kom till biblioteket och prata med  
personalen. 

2. Visa upp legitimation. Har du ingen id-
handling kan du ändå få ett bibliotekskort. 
Då gäller kortet i tre månader. 

3. Välj en pin-kod (fyra siffror). 

Ta med ditt bibliotekskort när 
du besöker biblioteket. 



Det du lånar på biblioteket får du behålla i en, 
två eller fyra veckor. Mycket går att låna om. 

Det är viktigt att du lämnar tillbaka 
det du lånar i tid. Annars kan du få 
betala en avgift. Ditt bibliotekskort 
kan också bli spärrat. 

När du lånar får du ett kvitto. Där står vilket 
datum du senast ska lämna igen det du lånat. 

Vi som jobbar på biblioteket 
svarar gärna på frågor. 

Våra bibliotek har en webbplats som heter 
Minabibliotek.se. Det mesta där står skrivet på 
svenska. 

Du kan skapa ett konto på Minabibliotek.se 
för att låna om sådant du har hemma, beställa 
böcker eller låna e-böcker.  Vi hjälper dig 
gärna om du vill.



BJURHOLM
Bjurholms bibliotek

NORDMALING
Nordmalings bibliotek
Rundviks bokstation

ROBERTSFORS
Bygdeå bibliotek
Robertsfors bibliotek
Ånäsets bibliotek

UMEÅ
Bokbussen 
Ersbodabiblioteket
Grubbebiblioteket
Holmsunds bibliotek
Hörneforsbiblioteket

Mariehemsbiblioteket
Obbola bibliotek 
Sävarbiblioteket
Umeå stadsbibliotek
Tegsbiblioteket
Umedalens bibliotek
Ålidhemsbiblioteket

VINDELN
Vindelns bibliotek
Granö bibliotek
Hällnäs bibliotek
Tvärålunds bibliotek
Åmsele bibliotek

VÄNNÄS
Vännäs bibliotek
Vännäsby bibliotek

Mitt närmaste bibliotek:

BIBLIOTEKSKORTET GÄLLER PÅ 
DE HÄR BIBLIOTEKEN


