
VÄLKOMMEN 
till biblioteken 

i Lomma & Bjärred 

www.lomma.se/lib

BJÄRREDS BIBLIOTEK
Måndag - tisdag 12-20 
Onsdag – torsdag 10-19
Fredag 10-18
Lördag      11-14
Sommaröppet: se hemsidan

BJÄRREDS BIBLIOTEK
 Folkungavägen 6
 237 34 Bjärred
 040-641 17 93 
 bjerred.bibliotek@lomma.se

Kontakta oss
 

LOMMA BIBLIOTEK
 Hamntorget 1
 234 33 Lomma
 040-641 13 73
 lomma.bibliotek@lomma.se

Öppettider

LOMMA BIBLIOTEK
Måndag 13-20
Tisdag 10-20
Onsdag-torsdag 10-19
Fredag 10-18
Lördag  11-15



MASSOR AV BÖCKER
Biblioteket har över 100.000 böcker för alla åldrar och på olika språk. 
Varje månad köper vi in ca 400 nya böcker. Har vi inte den bok du 
behöver så kan vi mot beställningsavgift låna in det mesta från andra 
bibliotek. Du kan även låna e-böcker som du läser i din PC, Mac eller 
handdator.

TIDNINGAR & TIDSKRIFTER
På biblioteket finns sju dagstidningar och ett hundratal olika tidskrifter. 
Alla tidskrifter utom det senaste numret lånas ut. Dagstidningar sparas 
en månad, tidskrifter ca 2 år.

MUSIK, FILM, LJUDBÖCKER & DATASPEL...
...lånas ut utan avgift. Ljudböcker finns på både CD och MP3,  som du 
kan lyssna på medan du sysslar med annat.

SPRÅKKURSER
Det finns både nybörjar- och fortsättningskurser i ett tiotal olika språk.

MYCKET FÖR BARNEN
På barn- och ungdomsavdelningen finns ett brett utbud av böcker, 
ljudböcker, filmer, musik och dataspel. För de minsta arrangeras sago-
stunder och det finns även en mysig sagohörna att sitta i.

EN AVKOPPLANDE MILJÖ
Ta en kopp kaffe, sitt och läs eller bara strosa runt bland hyllorna.

INFORMATION
Här finns fackböcker inom olika ämnesområden, uppslagsböcker och 
ett flertal databaser så att vi på bästa sätt kan ta fram information. 
Fråga en bibliotekarie så får du hjälp.

Det här erbjuder vi dig

DATABASER
Biblioteket abonnerar på flera användbara och kvalitetsgranskade  
databaser. De nås via datorerna som finns på biblioteket. En del av 
databaserna kan du dessutom nå hemifrån via bibliotekets hem-
sida.

SLÄKTFORSKNING
För dig som vill släktforska finns datorer med uppkoppling till 
Genline och Arkiv digital samt CD-ROM med Sveriges befolkning 
och Sveriges dödbok.
 

ALLT OM DIN KOMMUN
Protokoll från kommunens nämnder samt litteratur om Lomma 
kommun finns tillgängligt på biblioteket, liksom utställningar av  
aktuella planförslag.

”BOKEN KOMMER”
Om du inte själv kan komma till biblioteket på grund av ålder, 
funktionshinder eller långvarig sjukdom, då kommer vi till dig.

BIBLIOTEKET HEMIFRÅN
På bibliotekets hemsida www.lomma.se/lib kan du se vad som 
händer på biblioteket, söka i katalogen, göra omlån, få boktips,  
ge inköpsförslag m.m.


