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Kunskapsförmedling, litteratur och fri åsiktsbildning 
Biblioteken i Sverige styrs av bibliotekslagen och ska verka för det  
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning 
och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt  
kulturell verksamhet i övrigt. 
Folkbibliotekens utbud ska präglas av allsidighet och kvalitet. 
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur samt 
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas  
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Biblioteken 
ska också prioritera personer med funktionsnedsättning, personer med annat 
modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna.  
Alla kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.  

www.bergslagsbibblan.se

KONTAKT
Hällefors bibliotek
Sikforsvägen 15
712 34 Hällefors
Telefon: 0591–644 40
E-post: bibliotek@hellefors.se

TILLGÄNGLIGHET
Biblioteket ligger i två plan.  
Hiss finns till övre våningen.
Dörröppnare finns. 
Föreläsningar och författar- 
besök äger rum i utställnings- 
hallen.
Handikapptoalett finns  
på övre plan. Skötbord finns på 
handikapptoaletten.

KONTAKT
Grythyttans bibliotek
Torget 3
712 60 Grythyttan
Telefon: 0591–641 43
E-post: grythyttan.bibliotek 
@hellefors.se

TILLGÄNGLIGHET
Biblioteket ligger i gatuplan.  
Dörröppnare finns. 
Handikapptoalett finns i entrén. 
Skötbord finns på toaletten.
Läsglasögon finns att låna för 
användning på plats.



När du skaffar bibliotekskort ingår du ett avtal 
med Bergslagsbibblan om att du godkänner 
bibliotekets låneregler och allmänna villkor. 
Läs mer om låneregler, avgifter och hantering 
av personuppgifter på vår hemsida. 

Hällefors och Grythyttan - en del av Bergslagsbibblan!
Bergslagsbibblan består av folkbiblioteken i Hällefors kommun, Lindesbergs 
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun. Samma bibliotekskort 
gäller för samtliga bibliotek. Alla medier är sökbara i vår gemensamma katalog 
och du kan låna och lämna tillbaka på vilket av biblioteken du vill.

Skaffa bibliotekskort
För att kunna använda bibliotekets  
tjänster behöver du ha ett biblioteks-
kort. Det är gratis att skaffa biblioteks-
kort. Du behöver bara visa upp giltig 
legitimation. Du kan även fylla i  
formuläret Beställ bibliotekskort på 
bibliotekets hemsida. Då får du ett 
bibliotekskonto och kan använda 
vårt e-bibliotek i 24 timmar. Därefter 
måste du besöka ett av våra bibliotek 
och legitimera dig för att hämta ut ett 
bibliotekskort. 
Kortet är en personlig värdehandling 
och du ansvarar för det som lånas på 
ditt kort. Barn kan få eget biblioteks-
kort från det år de börjar förskoleklass. 
Barn och unga under 18 år måste  
ha sin vårdnadshavares skriftliga  
godkännande för att skaffa biblioteks-
kort. Hämta medgivandeblanketten på 
biblioteket eller ladda ner den från vår 
hemsida. 

E-biblioteket 
Via bibliotekets hemsida har du till-
gång till en rad olika e-tjänster. För att  

kunna använda tjänsterna behöver du 
ha ett bibliotekskort och en PIN-kod. 
Logga in på Bergslagsbibblan med ditt 
bibliotekskort/personnummer och din 
PIN-kod. När du är inloggad kan du  
reservera böcker och förlänga lånetiden 
på det du redan har lånat. Du kan  
också spara minneslistor, uppdatera  
kontaktuppgifter och mycket annat.  

Med hjälp av ditt bibliotekskort kan 
du låna e-böcker och e-ljudböcker,  
titta på strömmande film, söka gratis i  
olika databaser och läsa e-tidningar och  
tidskrifter från hela världen. Läs mer 
om hur man gör på Bergslagsbibblan > 
E-biblioteket.  

Välkommen till biblioteken i Hällefors och Grythyttan!
I Hällefors kommun finns två folkibliotek - Hällefors bibliotek och  
Grythyttans bibliotek. Här finns böcker, i text och inlästa, på olika språk och  
för alla åldrar. Här finns också dagstidningar och tidskrifter att läsa på plats 
eller att låna hem. I Bergslagsrummet på Hällefors bibliotek finns bibliotekets 
samling av bergslagslitteratur och finnmarkslitteratur. Här finns även två  
studieplatser. 

Vad händer på våra bibliotek?
Kom till våra bibliotek och låna böcker, 
läs, låna en dator eller var med på någon 
av våra aktiviteter. Biblioteken arrangerar 
sagostunder, läsecirklar, lovaktiviteter,  
författarbesök och föreläsningar, både i 
egen regi och i samarbete med andra. 

Vad som är på gång på våra bibliotek  
kan du se under Evenemang på vår  
hemsida www.bergslagsbibblan.se.

Öppettider
Våra öppettider hittar du på  
www.bergslagsbibblan.se

Datorer, wifi, kopiering 
och utskrifter
På våra biblioteken finns publika  
datorer och det finns möjlighet att 
kopiera, skanna och skriva ut.  
För priser och betalsätt se information 
på www.bergslagsbibblan.se.
Bibliotekens wifi är öppet för alla och 
gratis att använda. Kod för inloggning 
finns inne på biblioteken.

Svårt att läsa eller svårt att ta dig 
till biblioteket?
Biblioteken har särskild service för dig 
som har svårt att läsa tryckta böcker 
eller har svårt att själv ta dig till  
biblioteket. Prata med personalen så 
berättar vi mer!


