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HÄMTA BIBLIOTEKSBÖCKER I AFFÄREN
– Mårtens Handel i Björsäter blir biblioteksombud

Under våren 2019 genomförs ett pilotprojekt för att nå ut med Åtvidabergs 
biblioteks utbud i Björsäter. Projektet genomförs med Mårtens Handel, 
affären i Björsäter och StångåBuss som en del av ett utredningsuppdrag 
för att undersöka möjligheten för Åtvidabergs kommun att öka servicen i 
kommunens fyra strategiska orter. 

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Mellan den 11 januari och 3 juni kan du reservera böcker och annan 
media via bibliotekets webbplats och sedan hämta ut dem på Mårtens 
Handel i Björsäter. Du får ett meddelande via sms eller e-post när din 
reservation finns för upphämtning i affären. 

MYCKET MER ÄN BARA BÖCKER
Biblioteket i Åtvidaberg tillhör det regionala samarbetet Götabiblioteken 
vilket innebär att du får tillgång till media från hela Östergötland. Förutom 
böcker kan du beställa ljudböcker, tidningar, cd-skivor, TV-spel och filmer. 
Lånetiden för olika media kan variera, en broschyr över nyutgivna böcker 
finns som inspiration i affären. Du kan återlämna det du lånat i affären eller 
på valfritt bibliotek i Östergötland.

VI HJÄLPER TILL
Personalen i affären kan hjälpa dig och visa hur bibliotekets webbplats 
fungerar och även vara ett stöd vid beställning. Den som har svårt att 
genomföra en beställning digitalt eller ta emot meddelande via sms eller 
e-post kan ringa Åtvidabergs bibliotek.
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SÅ KOMMER BOKEN TILL DIG
För att transporterna av din böcker ska vara hållbara kommer de att köras 
med de skolskjutsturer som redan går mellan Björsäter och Åtvidaberg. 
Det innebär att tjänsten är tillgänglig under skolterminen men inte under 
lov. Böckerna transporteras till affären två dagar per vecka så även om din 
bok är tillgänglig i systemet när du reserverar den kan du få vänta några 
dagar innan du kan hämta ut den i affären.

FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN BEHÖVER DU
För att använda bibliotekstjänsten behöver du ett giltigt lånekort. Du ska 
också fylla i en överenskommelse med Åtvidabergs bibliotek som innebär 
att du ger bibliotekspersonalen rätt att låna ut böcker till dig på ditt låne-
kort, att böckerna transporteras och sedan hanteras av affärens personal. 
Låntagare under 18 år behöver målsmans underskrift för att få använda 
tjänsten. Blanketten finns att hämta i affären eller kan skrivas ut från bib-
liotekets webb: www.gotabiblioteken.se eller från kommunens webbplats 
under orts- och landsbygdsutveckling. Ifylld och underskriven överens-
kommelse lämnas in till affären eller skickas till: Åtvidabergs bibliotek, 
B-Fabriksgränd 4, 597 30 Åtvidaberg.

BIBLIOTEKSPERSONAL BESÖKER BJÖRSÄTER
Den 31 januari klockan 16.00–18.00 kommer bibliotekspersonal finnas på 
plats i affären i Björsäter för att informera om sina tjänster och då kan du 
som saknar lånekort ordna ett. Ta med giltig legitimation. 
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Åtvidabergs bibliotek  
Besöksadress: B-fabriksgränd 4, 597 30 Åtvidaberg 
Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg 
Telefon: 0120-831 97  
E-post: biblioteket@atvidaberg.se  
Webbplats: www.atvidaberg.se/bibliotek
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