
Bruk 
biblioteket     
på nett 

Logg inn på Meg & mitt 

hamaroy.kommune.no/   

Se hva du har lånt 

Forleng lånetiden 

Bestill og reserver nye 

medier 

Få ny PIN-kode 

Hent ditt digitale 

lånekort  

Oppdater din 

kontaktinformasjon 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Praktisk informasjon 

Lyset er styrt av bevegelse, og slår seg av 

etter at du har gått. Hvis du slår på lys i 

smårommene, slukk det når du går. 

Trådløst internett er HK Gjest.           

Brukernavn og passord finner du i skranken i 

2.etasje. 

Innleveringer legges i innleveringskassene 

inne eller ute.  

Vis hensyn og hold ro og orden – meråpent 

bibliotek fungerer bare så lenge alle følger 

trivselsreglene.  

Trykk på døråpneren til venstre for 

utgangsdøra for å komme ut. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

Meråpent 
Kl. 07.00 - 21.00 alle dager. 
 
 

Bruk biblioteket når det passer deg! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

Meråpent bibliotek 

Meråpent bibliotek er en 
selvbetjeningsløsning utenom den 
betjente åpningstiden. 

Du kan låse deg inn og benytte biblioteket 
også når de ansatte ikke er tilstede.  
 
Du kan låne og levere inn bøker, hente bestilt 
materiale, studere, lese aviser og tidsskrifter, 
spille spill og benytte PC og trådløst nett. 

Åpningstider  

Biblioteket er åpent: 

Mandag kl. 8.30 - 15.30  
Tirsdag kl. 8.30 - 15.30  
Onsdag  kl. 8.30 - 15.30  
Torsdag kl. 8.30 - 20.00  
Fredag  kl. 8.30 - 15.30 
 
Andre betjente åpningstider i skolens ferier 
og på helligdager. 

Biblioteket er meråpent: 

Alle dager kl. 07.00 – 21.00 

 

  

 
Slik får du adgang 

For å få tilgang til meråpent bibliotek må du 
være: 

 Låner ved Hamarøy bibliotek. 

 Over 15 år. 

 Signere kontrakt for meråpent 
bibliotek. 

 
Du får adgang ved å lese av bibliotekkortet i 
kortleseren og taste en pinkode ved 
hovedinngangen. 
 
Kom innom skranken i betjent tid så hjelper 
vi deg i gang. 
 

 
 
Skann lånekortet og tast inn pinkoden. 

 
 
Noen forbehold:  
Meråpent kan være ute av drift hvis det er 
problemer med strøm, internett eller andre 
tekniske problemer.   
 
Deler av lokalet kan i perioder være stengt i 
meråpen tid. 
 

 

 

  

 

Trivselsregler 

Biblioteket er et sted for alle – også i 
meråpen tid. Derfor har vi laget noen enkle 
trivselsregler: 

 Vis hensyn til andre.  

 Rydd opp etter deg.  

 Hold ro og orden.  

 Husk å låne ut det du vil ha med deg 
hjem. 

 Kontrakten og bibliotekkortet er 
personlig. Det er kun du som kan 
bruke kortet som adgangskort og 
lånekort. Du er ansvarlig for hvordan 
det blir brukt.  

 Logg inn ved inngangen før du går 
inn i biblioteket: Skann lånekort og 
tast pin-koden din. 

 Foresatte kan ta med barn under 15 
år og må være sammen med dem 
mens de er i biblioteket.  

 Forlat biblioteket når meråpent 
bibliotek stenger kl21.00. 

 
Ved brudd på reglene kan du miste adgang 
til meråpent bibliotek.  
Hærverk politianmeldes. 

 

Kontakt oss 

Hamarøy bibliotek 
Vestfjordveien 1567 
8294 Hamarøy 

90756773 
biblioteket@hamaroy.kommune.no 

Les mer om meråpent på nett: 
hamaroy.kommune.no 

  


