
Höörs bibliotek: Friluftsvägen 13 • 243 30 Höör 

Telefon 0413-281 03  

bibliotek@hoor.se • www.hoor.se/bibliotek  

Behöver du mer hjälp? 
 
Boka gärna en tid med någon av 
våra bibliotekarier om du vill ha 
hjälp när du ska söka efter studie-
litteratur. 

Höörs bibliotek  
Friluftsvägen 13, 0413-281 03  

Måndag 10 – 19 *  
Tisdag 10 – 19 * 
Onsdag 10 – 15  
Torsdag 10 – 19 * 
Fredag 10 – 17 
Lördag 10 – 13 

Norra Rörum  
Hammars väg 3, 0413-55 02 04  

Tisdag 15 – 18  

Snogeröd  
Kornvägen 2H, 0413-281 11  

Tisdag 16 – 18  

Tjörnarp  
Frostavägen 3, 0451-624 25  

Tisdag 15 – 19  
Torsdag 10 – 11 **, 15 – 17  
 
*)under sommarlovet stänger biblioteket klockan 17  
**)under lov stän 
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Om du söker kurslitteratur ska du i 

första hand vända dig till ditt uni-

versitets/högskolebibliotek.  De har 

möjligheter att hjälpa dig  med litte-

ratur och databaser som inte finns 

på folkbiblioteken. 

För att se vilka böcker som finns på 
olika högskolebibliotek använder du 
den nationella bibliotekskatalogen  
Libris.  
 
http://libris.kb.se/  
 
I Libris kan du söka böcker med 
hjälp av författare, titel eller ISBN-
nummer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ditt folkbibliotek kan också hjälpa 

till med litteratur. Vi köper in det 

som många efterfrågar och vi kan 

även hjälpa till med fjärrlån.  

Vi lånar inte in böcker som vi äger 
själva. I de fall vår bok är utlånad får 
du ställa dig i kö.   
  

 

Om boken du söker är ny ber vi dig 
att i stället lämna ett inköpsförslag.  

 
Om du önskar fjärrlåna en bok som 
inte finns på vårt bibliotek måste du 
ha ett giltigt bibliotekskort. Avgiften 
för fjärrlån är 10 kronor per bok och 
den betalas i samband med beställ-
ningen. 
 
Om du vill låna kurslitteratur genom 
oss gäller följande : 
 
Finns boken på folk- eller högskole-
bibliotek i Skåne får man köa på 
dessa exemplar, vi lånar inte in från 
andra regioner. 
 
Om boken finns på folk-eller högsko-
lebibliotek i Skåne men inte lånas ut 
som fjärrlån beviljar vi inte fjärrlån 
från andra regioner. Då får man upp-
söka det bibliotek som har boken. 
 
Om boken inte finns på bibliotek i 
Skåne söker vi i övriga landet. 
 
 
Så här gör du när du vill beställa en 
bok: 
 

Kontrollera om boken finns i vår  
bibliotekskatalog:  

http://opac.hoor.se 

Sök på bokens titel, författare eller 
ISBN-nummer. Om boken finns i vår  
katalog kan du reservera den direkt  
 

Biblioteket kan hjälpa dig som studerar! 
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genom att logga in med ditt person-
nummer/bibliotekskortsnummer och 
din PIN-kod. 

Du beställer fjärrlån genom att fylla i 
formuläret för fjärrlån på vår hem-
sida. 

https://response.questback.com/
isa/qbv.dll/ShowQuest?
QuestID=5036923&sid=vXQ65Be7f5 

Du kan också komma in när vi har 
öppet eller ringa till bibliotekets in-
formation. 

Var noggrann när du fyller i formu-
läret!   

Glöm inte att uppge ditt namn,  
bibliotekskortsnummer, telefonnum-
mer och e-postadress.  

Skriv tydligt författare, titel, utgiv-
ningsår och eventuell upplaga eller 
ISBN-nummer för den bok du vill 
fjärrlåna. 
 

Det är ofta kö på kurslitteratur.  

Ange därför när du senast behöver 
boken för att lånet ska vara av in-
tresse. 

Om vi inte kan få tag på boken kon-
taktar vi dig.  Vi hör också av oss om 
långivande bibliotek meddelar att det 
är lång kö. 

När fjärrlånet finns att hämta på 
biblioteket får du ett meddelande 
skickat som brev, SMS eller e-post. 
Boken ligger kvar för avhämtning en 
vecka från det datum som boken an-
komstregistrerats.  

 

 

Vanligtvis är lånetiden 28 dagar från 
det att boken anländer till biblioteket.  
Det är alltid det bibliotek som lånar ut 
boken till oss som bestämmer hur 
länge du får låna den. 

Glöm inte avbeställa fjärrlånet om du 

ångrar dig! 

Tänk på att avbeställa fjärrlånet om 
du inte vill ha det. Om fjärrlånet har 
anlänt till biblioteket innan du avbe-
ställt eller om du inte har hämtat 
boken inom en vecka tar vi ut en 
kostnad på 25 kr/fjärrlån.   

Notera återlämningsdatum!   

Om du önskar låna om den fjärrlå-
nade boken måste du kontakta oss 
via e-post, telefon eller direktkontakt 
i informationsdisken.  Vi får då kon-
trollera med långivande bibliotek ifall 
omlån är möjligt. 

 
Observera att övertidsavgiften på 
fjärrlån är 5 kronor per bok och dag.  
Du kan alltid kontrollera lånetiden via 
ditt låntagarkonto, samt få övertids-
varning via e-post när lånetiden bör-
jar ta slut. 

 

http://libris.kb.se/
http://opac.hoor.se/opac/default.aspx
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5036923&sid=vXQ65Be7f5
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5036923&sid=vXQ65Be7f5
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5036923&sid=vXQ65Be7f5

