
Besöksadress  Sveatorget 5 

Telefon  0243-743 88 

E-post  biblioteket@borlange.se 

Webb  bibliotek.borlange.se 

Öppettider huvudbiblioteket 

Måndag - torsdag: 10.00 - 19.00 
Fredag:   09.00 - 18.00 
Lördag:   11.00 - 15.00 

Välkommen till 
Borlänge bibliotek! 

Bra att veta 

Om det du vill låna redan är utlånat kan du ställa dig i kö, då reserveras det åt dig.  

Lånetiden står på kvittot. Om ingen står på kö till det du lånat kan du låna om genom att 

ringa 0243-74388 eller gå in på bibliotek.borlange.se och logga in med ditt personnummer/ 

lånekortsnummer och din pinkod. 

Skulle lånet återlämnas försent tar vi ut en förseningsavgift. Det gäller dock inte barnböcker. 

Mer information finns på vår hemsida. 

Följ biblioteket på: 

bibliotek.borlange.se 

facebook.com/biblioteketiborlange 

@borlangebibliotek 

Tidningsrummets öppettider 

Måndag - torsdag: 08.00 - 19.00 
Fredag:   08.00 - 18.00 
Lördag:   11.00 - 15.00 

Öppettider Kvarnsvedens bibliotek 

Måndag:  15.00-19.00 
Tisdag:    09.00-13.00 
Onsdag:   15.00-19.00 
Torsdag:   09.00-13.00 
Fredag:   09.00-13.00   
 
Öppettider Torsångs bibliotek 

Måndag:  16.00-19.00 

OBS!  

Under sommaren samt på helgdagar har 

biblioteket ändrade öppettider. 

Se hemsidan för aktuell information.  

 



Välkommen till  
Borlänge bibliotek! 
 

På biblioteket är det gratis att få lånekort och att låna. Det enda 

du behöver för att få  ett lånekort är din legitimation.  

Kom till receptionen så hjälper vi dig!  

På biblioteket kan 

du även… 

 
- Läsa dagstidningar 

- Använda gratis wifi  

- Använda datorer 

- Skriva ut / kopiera  

- Scanna  

- Låna studierum  

- Delta i aktiviteter som      

   språkcafé,  sagostund    

   eller baby på bibblan  

- Spela spel 

- Gå på café  

- Uppleva konst  

På biblioteket kan 

du låna… 

 
- Böcker  

- Lättlästa böcker  

- Böcker för att lära sig    

  svenska 

- Bokcirkelpåsar 

- Ljudböcker  

- Talböcker 

- E-böcker 

- Tidningar  

- Film & serier 

- Musik 

- TV-spel & dataspel 

- Paraplyer! 

Böcker och tidningar finns på många olika språk! 

Boken kommer  

Om du inte har möjlighet att ta dig till biblioteket på grund av ålder, 

sjukdom eller funktionsvariation så kan böcker levereras direkt hem 

till dig! 

 
Visningar 

Är ni en grupp som vill ha en guidad visning av biblioteket? Ring 

0243-74388  eller maila biblioteket@borlange.se så hjälper vi dig 

att ordna det. 

Känner du till  
bibliotekets e-tjänster? 

Fler tjänster hos oss 

Läs tidningar online! 
Via bibliotekets hemsida eller genom appen 
PressReader har du tillgång till 180 svenska  
tidningar och omkring 7 000 från hela världen. 

Testa bibliotekets app Biblio! 
Med den kan du lyssna på ljudböcker 
och läsa e-böcker.  Det finns även 
böcker på olika språk och på lätt 
svenska. 


