
Adgang til Fosskvartalet:
Som meråpen-bruker får du et nøkkelkort til 
Fosskvartalet. Kortet brukes til å låse deg inn i 
bygget og til å låse opp døra i trappa opp til 
2. etasje. Du må også bruke kortet dersom du vil 
bruke heisen. Kortet holdes foran kortleserne i 
bygget og i heisen, og i tillegg må du taste de 4 siste
sifferene i tallkoden som står på kortet. 

I Rema 1000's åpningstid man.-fre. 07.00-23.00 og 
lør. 07.00-22.00 er Fosskvartalet åpent, og du 
trenger nøkkelkortet kun til døra i trappa og/eller 
heisen.

Adgang til biblioteket:
For å komme inn i biblioteket leser du av 
strekkoden, på det fysiske lånekortet ditt eller 
lånekortet på mobiltelefonen i Bibliofil-appen, på 
innloggingspanelet ved inngangsdøra. I tillegg må 
du taste pinkoden din. Dette er den samme koden 
som du bruker for å logge  MappaMi/Bibliofil-
appen.

Belysningen i biblioteket slås på automatisk når du 
passerer alarmportalen ved inngangen.

Utskrifter og kopiering:
I meråpen tid kan du skrive ut fra bibliotekets 
PC'er eller egen bærbar PC, mobil eller nettbrett, 
og betale med kort i utskriftsprogrammet
Princh. Kontant betaling er ikke mulig utenfor 
betjent åpningstid. Kopiering betales med Vipps 
(mer informasjon her), mens skanning til e-post 
eller minnepenn er gratis både i betjent og 
ubetjent åpningstid.

Publikumstoalett:
Bibliotekets publikumstoalett er i gangen utenfor 
biblioteket. Husk derfor å ta med lånekort eller 
mobil dersom du skal bruke toalettet, siden du 
må logge deg inn på ny når du skal inn i 
biblioteket igjen.

Opptreden ved brannalarm:
Dersom brannalarmen går i den meråpne tida, 
må du raskest mulig forlate biblioteket og 
Fosskvartalet - om nødvendig via nødutgangen 
innerst i biblioteket, mot 
Hegsbroveien/Bakerikvartalet. Heisen parkeres 
automatisk i 1. etasje når brannalarmen går. Alt 
opphold i biblioteket i meråpen tid skjer på eget 
ansvar. 

Slik benytter du deg av det 
meråpne biblioteket i Lierbyen

Overgang fra betjent til meråpen tid:
Hvis du befinner deg i biblioteket når den 
betjente åpningstida slutter, må du gå ut og 
deretter logge inn som meråpen-bruker dersom 
du fortsatt vil oppholde deg i biblioteket. Det 
varsles over høyttaleranlegget når den betjente 
åpningstida slutter.

Stengetid
Hver kveld kl 23.00 stenger biblioteket, og alle 
må forlate biblioteket og Fosskvartalet. 
Stengetiden varsles over høyttaleranlegget. 
Lyset i biblioteket slås automatisk av kl 23.00.



Kontaktinformasjon

Lier bibliotek, hovedbiblioteket
Bruveien 2 (Fosskvartalet)
Telefon 32 22 02 60
lier.bibliotek@lier.kommune.no

Man.-ons.: (07.00-) 10.00-19.00 (-23.00)
Tors.-fre.: (07.00-) 10.00-16.00 (-23.00)
Lør.: (07.00-) 10.00-14.00 (-23.00)
Søn.: (07.00-23.00)
Åpningstider i parentes er meråpne tider

Tranby bibliotek
Tranby torg (ved Tranby skole)
Telefon 32 85 04 15 
tranby.bibliotek@lier.kommune.no

Mandag: 11.00-19.00
Tirsdag-fredag: 11.00-16.00

Sylling filial – bibliotek i butikk
Bestill bøker på nett/telefon/mail og hent på Spar 
Holsfjorden

Følg oss i sosiale medier og på 
hjemmesiden:

www.lier.folkebibl.no

Velkommen til et 
meråpent 
Lier bibliotek!

Hva kan du gjøre i meråpen tid?
I den meråpne tiden kan du benytte deg av de 
fleste av våre fasiliteter, med unntak av 
studiecellene. 

Du kan… 
…låne og levere bøker, 
tidsskrifter, dvd’er osv. på 
automatene* 

…sitte her og lese

…bruke det trådløse nettverket 
vårt og våre datamaskiner

…scanne, kopiere og printe ut

…gjøre lekser

…jobbe

…henge med venner 

…benytte deg av Pressreader -
som lar deg låne aviser fra 
hele verden på mobil, 
nettbrett og data, og som 
fungerer i syv dager etter du 
har vært pålogget bibliotekets 
trådløse nettverk. 

*Ikke alle fjernlånte bøker kan lånes/leveres på 
automatene våre, så disse må ordnes med når 
biblioteket er betjent.
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