
Velkommen på  
Ulfborg Bibliotek
Brug dit bibliotek 
- også når personalet er gået hjem

Sådan får du adgang

Alle voksne som er oprettet som lånere på Holste-
bro, Ulfborg eller Vinderup Bibliotek har adgang 
til det selvbetjente bibliotek. Du bruger dit sund-
hedskort og den pinkode, du valgte, da du blev 
oprettet som låner. Du skal køre dit sundhedskort 
igennem kortlæseren ved indgangen til bibliote-
ket. Herefter låses døren op. Samtidig registreres 
du med oplysninger om tidspunkt og CPR-nr. 

Unge under 18 år skal have underskrift fra en  
forælder eller værge for at kunne lukke sig ind i 
det ubemandede bibliotek. 

Din adgang til Ulfborg Bibliotek kan inddrages, 
hvis du ikke overholder reglementet, herunder 
reglerne for brug af biblioteket i den ubemandede 
åbningstid. 

Brug dit bibliotek – det er dit og mit

Biblioteket er vores fælles ejendom.  
Pas derfor godt på det, så det kan være til 
gavn og glæde for flest mulige. 

Husk

Af sikkerhedshensyn kan vinduer ikke åbnes.  
Det vil udløse alarmen. Der må ikke drikkes  
alkohol, spises eller ryges på biblioteket. Dyr må 
ikke medbringes. Benyttelse af biblioteket i den 
ubemandede åbningstid sker på eget ansvar. 

Begrænset adgang ved arrangementer

Biblioteket forbeholder sig ret til at begrænse 
adgangen til biblioteket i den ubemandede åbnings-
tid, når der afholdes arrangementer. Dette vil blive 
bekendtgjort ved opslag på biblioteket og på hjem-
mesiden. 

Ulfborg Bibliotek 
Bredgade 3, 6990 Ulfborg 
Tlf. 96 11 68 80 
Mail: ulfborg.bibliotek@holstebro.dk

Åbningstid: Alle dage kl. 7-22  
(d. 31.12. kl. 7-12 og d. 1.1 kl. 12-22). 

Der er personale til stede:

Mandag kl. 10 til 16 
Tirsdag kl. 13 til 18 
Onsdag kl. 13 til 16 
Torsdag kl. 13 til 18 
Fredag kl. 10 til 16

På helligdage vil biblioteket være ubemandet. 
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Velkommen til et bibliotek med  
både betjening og selvbetjening

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på 
Ulfborg Bibliotek. Biblioteket har åbent hver dag 
fra kl. 7 til 22. Der er personale til stede mandag  
og fredag kl. 10 til 16, tirsdag og torsdag kl. 13 til 
18 og onsdag kl. 13 til 16. 

I den bemandede åbningstid er der personale, som 
du kan spørge til råds og få hjælp til eksempelvis 
reservering, informationssøgning og vejledning i 
bibliotekets tilbud.

I den ubemandede åbningstid er der ikke personale 
til rådighed. Her lukker du dig selv ind på  
biblioteket, hvor du kan benytte dig af alle vores 
faciliteter. 

Lån, af evering og afhentning

Når du låner og afleverer, skal du bruge selvbetje-
ningsautomaten. På skærmen står der, hvad du  
skal gøre. Det er vigtigt, at du følger anvisningerne 
på skærmen. 

Når du låner på selvbetjeningsautomaten, skal du 
kontrollere, at der står ”Udlånt” ud for hvert af de 
materialer, du tager med dig. Hvis et materiale  
ikke er lånt rigtigt ud, sættes tyverialarmen i 
gang, når du forlader biblioteket. 

Hvis du har fået besked om, at der står et reserve-
ret materiale klar til afhentning, har du samtidig 
fået oplyst et afhentningsnummer/reserverings-
nummer. Alle materialer, der er klar til afhentning, 
står i nummerorden på reolen med bestilte  
materialer. Når du har fundet dit materiale, skal  
du huske at låne det på selvbetjeningsautomaten. 

Søgning og reservering

På biblioteket er der computere, hvor du  
kan søge og reservere i Holstebro Bibliotekers 
søgebase via bibliotekets hjemmeside  
www.holstebrobibliotek.dk. 

Print

Der er mulighed for at printe i den ubemandede 
åbningstid. Vejledning finder du på bibliotekets 
hjemmeside www.holstebrobibliotek.dk/print. 
Kopiering kan kun ske når der er personale til 
stede.

Gebyrer

Hvis du skal betale gebyr ved for sent afleveret  
materiale kan du betale i den bemandede åbnings-
tid eller via bibliotekets hjemmeside ved at logge 
ind med dit CPR-nummer og din biblioteks-
pinkode. Du kan ikke låne, hvis du skylder mere 
end 200 kr.

Når det ubemandede bibliotek 
lukker kl. 22.

Du bliver gjort opmærksom på at biblioteket 
lukker et kvarter før lukketid. Hvis du ikke forla-
der biblioteket kl. 22 udløser det alarmen. Sker 
dette, bliver du opkrævet den udgift, som biblio-
teket har ved udløsning af alarmen. 

Registrering og videoovervågning

Alle, der benytter biblioteket i den ubemandede 
åbningstid, bliver registreret med oplysninger 
om navn og adresse. Det sker automatisk, når du 
kører dit sundhedskort igennem kortlæseren ved 
indgangen til biblioteket. 

Biblioteket er videoovervåget. Det sker både af 
hensyn til din tryghed – og for at beskytte  
biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk 
og lignende. Hærværk og tyveri anmeldes til 
politiet.




