Biblioteket tilbyder
Advokatvagten

Få gratis råd om dine juridiske spørgsmål
på Greve Bibliotek i Portalen:
Tirsdag ........................... 17:00 - 18:00
Servicen ydes af et lokalt advokatfirma.
Har du spørgsmål til Advokatvagten, udleverer vi numre på dagen mellem kl. 16:30
og kl. 17:00.
Hos Advokatvagten er du helt anonym.
Der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet
en sag. Du får blot en hurtig juridisk vurdering af din situation.

Bogen kommer

Er et tilbud til ældre og handicappede
borgere i Greve Kommune.
Vi bringer bøger, lydbøger mm. ud til borgere
der, på grund af alder, langvarig sygdom
eller handicap, ikke selv er i stand til at
komme på biblioteket.
Blive tilmeldt - kontakt Lisbeth Tengmark
tlf. 43 95 80 47 mandag til torsdag kl. 9-11
eller mail lit@grevebib.dk

Åbent bibliotek

Greve, Karlslunde og Tune Bibliotek er
selvbetjente biblioteker uden for åbningstiden med personale. Alle borgere, som
er fyldt 16 år, kan få adgang i den ubemandede åbningstid.
Du får adgang til det selvbetjente bibliotek
med dit sundhedskort og pinkode, når du
er oprettet som bruger.
Bibliotekerne er videoovervåget. På den
måde kan du føle dig tryg, og bibliotekets
inventar er beskyttet mod tyveri og hærværk.
Materialerne er tyverisikrede.

Greve Bibliotek

Portalen 2, 2670 Greve
Tlf: 43 95 80 00
greve@grevebib.dk
Mandag - fredag .............. 7:00 - 21:00
Lørdag - søndag ............... 7:00 - 17:00
Åbningstider med personale:
Mandag - torsdag ........... 10:00 - 19:00
Fredag ............................. 10:00 - 18:00
Lørdag ............................. 10:00 - 14:00

Velkommen

Karlslunde Bibliotek

Karlslunde Parkvej 11, 2690 Karlslunde
Tlf: 46 15 27 88
karlslunde@grevebib.dk
Alle dage ........................... 7:00 - 21:00
Åbningstider med personale:
Mandag ........................... 10:00 - 18:00
Tirsdag ............................ 12:00 - 18:00
Onsdag - torsdag .......... 10:00 - 18:00
Lørdag ............................. 10:00 - 14:00

Tune Bibliotek

Tune Center 15, 4030 Tune
Tlf: 46 13 84 00
tune@grevebib.dk
Alle dage ......................... 10:00 - 22:00
Åbningstider med personale:
Mandag ........................... 10:00 - 18:00
Tirsdag ............................ 12:00 - 18:00
Onsdag ........................... 10:00 - 14:00
Torsdag ........................... 10:00 - 18:00
Lørdag ............................. 10:00 - 13:00

Følg os på

Greve Bibliotek
Portalen 2
2670 Greve

Karlslunde Bibliotek
Karlslunde Parkvej 11
2690 Karlslunde
Tune Bibliotek
Tune Center 15
4030 Tune

Velkommen på Biblioteket

Alle kan gratis bruge de tre biblioteker i
Greve Kommune.
Første gang, du låner på biblioteket, skal
du oprettes som bruger. Du skal møde
personligt op på et af de tre biblioteker.
Du kan altså ikke blive tilmeldt over telefon
eller e-mail. Husk dit sundhedskort ved
indmeldelse, da det også er dit lånerkort.

Lånerkort - børn

Børn under 16 år får lavet et lånerkort.
Det sker, når en af forældrene har udfyldt
og underskrevet en indmeldelsesblanket.

Pinkode

Du får en pinkode ved oprettelsen som
bruger. Denne kode skal du bruge, når du
låner materialer, fornyer dine lån, bestiller
materialer og benytter digitale tilbud.

Lånetid

Lånetiden er 1 måned. Visse materialetyper
har 7 eller 14 dages lånetid. Lånetiden vil
fremgå på materialet og på udlånskvitteringen.

Forny lån

Du kan forlænge lånetiden, hvis ingen
står i kø til det lånte. Fornyelse sker hos
personalet eller på GreveBibliotek.dk.
Et lån kan fornys op til 5 gange.

SMS / email service

Du kan få en SMS eller email påmindelse
2 dage før, du skal aflevere materiale, eller
når reserverede materiale er klar til afhentning. Henvend dig hos personalet for at

blive tilmeldt.
Husk, at det stadig er dit eget ansvar at
aflevere materialer til tiden, selvom du er
tilmeldt sms / email service.

Nyheder på SMS

Vær på forkant med bibliotekets mange
tilbud. Få besked når vi får nyt på hylderne,
hvornår salget til det næste arrangement
starter, nye digitale tilbud eller ændring i
åbningstid og meget mere.
For SMS henvendt til voksne:
Send GB VOKSEN til 1910
For SMS henvendt til børnefamilier
Send GB BØRN til 1910

Priser og gebyr

Det er gratis at aflevere til tiden, men
overskrider du lånetiden betales gebyr:
1-7 dage
8-14 dage
15-21 dage
22-30 dage
31-45 dage
60 dage

Voksne

Børn

20 kr.
40 kr.
75 kr.
120 kr.
230 kr.
230 kr.

10 kr.
20 kr.
35 kr.
55 kr.
120 kr.
120 kr.

Har du stadig ikke afleveret materialet efter
60 dage, sendes sagen til inkasso. Har du
regninger/gebyr på over 500 kr., kan du
ikke låne igen, før regningen er betalt.
Du kan betale gebyr med dankort på
GreveBibliotek.dk - log på Din side.
Du kan betale regninger via netbank.
Bibliotekets reg.nr. og kontonr. er:
3191 - 3191169174.
Du kan også betale med MobilePay på
tlf. 20 48 24 64. Skriv i Besked-feltet:
Gebyr + CPR el. navn / Ved regninger:
Regning nr. xx.xxx

Ansvar

Både børn og voksne har ansvar for alt,
hvad der er lånt på sundhedskortet/lånerkortet. Det er derfor også dit ansvar, at det
lånte materiale afleveres igen.
Når du afleverer lånte materialer, får du en
kvittering som bevis for, at du har afleveret
det, der står på kvitteringen.

Erstatning

Beskadigede eller bortkomne materialer
skal du erstatte til den pris, de er indkøbt
og klargjort til plus et omkostningsgebyr.
Bortkomne eller ødelagte film erstattes til
fuld pris, p.t. 250-1.200 kr. Konsolspil
erstattes også til fuld pris, p.t. 400-600 kr.
Dog kan enkelte materialer være dyrere.

Bestilling af materiale

til flere tusinde aviser fra forskellige lande.
På Turteori.dk finder du kørekort teori.
Du finder mange flere digitale tilbud på
GreveBibliotek.dk

It-café

Besøg den gratis it-café, hvor frivillige er
klar til at hjælpe dig med e-mail, NemID,
smartphones og iPads mm. Tag gerne din
egen bærbare pc eller iPad med.
Tilmelding er ikke nødvendig.
It-café på Greve Bibliotek hver uge:
Tirsdag ........................... 14:00 - 16:00
Onsdag .......................... 10:00 - 12:00
Fredag ............................ 10:00 - 11:30
It-café på Tune Bibliotek hver uge:
Mandag .......................... 13:00 - 15:00

Er det ønskede materiale ikke hjemme,
kan du reservere hos personalet eller på
GreveBibliotek.dk
Hvis Greve bibliotekerne ikke har et materiale, kan du få det bestilt fra et andet bibliotek. Du kan enten selv finde materialet
og bestille via Bibliotek.dk og vælge Greve,
Karlslunde el. Tune Bibliotek som afhentningsbibliotek. Eller du kan kontakte biblioteket
personligt, telefonisk eller på mail.

Lektiehjælp

Digitale tilbud

Bliv frivillig

Som borger i Greve Kommune, har du med
dit lånernummer (CPR / lånerkort) og din
pinkode adgang til at låne e-bøger/lydbøger
på eReolen.dk. Se film på Filmstriben.dk.
Mens Zinio giver dig adgang til alverdens
e-magasiner og PressReader giver adgang

Lektie- og studiecafé er et tilbud, hvor
frivillige hjælper dig med f.eks.: Lektier,
opgaver, læsning, ansøgninger og breve.
Både børn og voksne kan få hjælp.
Lektiecafé på Greve Bibliotek hver uge:
Tirsdag ........................... 16:00 - 18:00
Kom bare forbi. Du behøver ikke at melde
dig til på forhånd, og det er gratis.

Hjælp andre på vej. Biblioteket benytter
frivillige til it-caféen og lektiecaféen.
Kontakt Greta Andersen tlf. 43 95 80 23
/ gan@grevebib.dk

