
Nyheter på bibliotekfh.se 
Startsida 

Längst upp på sidan 
Här ligger länkar till en kort information på engelska, samt instruktioner för hur sidan kan anpassas 

för den som har funktions- eller läshinder. Här ligger också en länk till att logga in, som du nu gör på 

en egen sida. 

Uppläsningsfunktion ReadSpeaker finns på alla sidor. Du kan markera text och få den uppläst, eller 

bara trycka på knappen, så börjar ReadSpeaker läsa upp från början av texten. 

Sökruta 
En nyhet här är att du även kan söka på arrangemang och boktips i sökrutan. Du får upp dessa i egna 

flikar i sökresultatet. 

Dagens öppettider 
Dagens öppettider visas i högerspalten – klicka på ett kommunnamn för att se alla enheter. Du kan 

klicka på ditt biblioteks namn för att komma direkt till bibliotekets egen sida. 

Kalender 
Här visas de 10 närmast kommande kalenderhändelserna. Följ länken under kalendern eller gå till 

Kalender i menyn för att se fler av våra arrangemang. 

Sökning och träfflista 
En nyhet är att träffarna är sammanslagna, du ser alltså alla format (t ex bok, cd-bok, e-bok och 

upplagor från olika år) under samma post. Efter att du gjort din sökning och klickat på titeln du valt 

får du upp de alternativ för de format som finns, en ruta för varje format eller utgåva. Välj en av dem, 

så ser du var boken finns att låna. 

Om du är inloggad får du upp möjligheten att lägga till titeln i en lista redan i sökresultatet. Du kan 

välja mellan listorna Läst och Vill läsa, eller själv skapa olika listor. 

Biblioteken 
Under rubriken Biblioteken i menyn klickar du på ett kommunnamn för att se alla bibliotek i 

kommunen. Alla bibliotek har nu en egen sida.  

På varje enhets sida finns veckans öppettider, som kan bläddras fram och tillbaka. Här ser du även 

datum som avviker från de ordinarie öppettiderna, t ex vid helgdagar. I mittenspalten finns en lista 

på vilken service och tjänster biblioteket erbjuder. Länkarna går till egna undersidor, eller till rubriker 

på sidan Service och tjänster.  

På sidorna finns även karta, kontaktuppgifter, kalender för biblioteket och länkar eller flöden från 

sociala medier för de bibliotek som har det. 

Kalender 
Här ligger alla arrangemang. Välj mellan hela kalendern, eller filtrerat på målgrupp (barn, vuxen eller 

unga) eller kommun. 



Arrangemang 
Varje arrangemang har nu en egen sida. På sidan kan du se fler datum när samma Arrangemang 

inträffar, eller följa taggarna för att se liknande Arrangemang.  

Vi erbjuder 
Här hittar du information vad biblioteken erbjuder till våra besökare. 

Service och tjänster 
De tjänster som finns på biblioteken ligger i denna långa lista. Den kan göras mer lätt att navigera 

genom att gå direkt till begynnelsebokstaven på rubrikerna med länkarna längst upp. Alla 

bibliotekssidor länkar hit, och följer du en sådan länk hamnar du direkt vid rubriken du klickat på. 

Fjärrlån och inköpsförslag 
Det finns nu en direktkoppling till Libris, som är en nationell söktjänst med information om titlar på 

svenska bibliotek. När du skriver in det du letar efter får du upp träffar i en lista, och om du hittar 

boken du vill beställa där klickar du på knappen Välj, så fylls formuläret i automatiskt. Hittar du inte 

din bok i listan, eller om du vill fylla i informationen själv, klickar du på länken Klicka här för att själv 

fylla i formuläret under sökrutan. Samma formulär används för fjärrlån och inköpsförslag. 

Skaffa lånekort 
Två nyheter:  

1. Låneavtalet finns nu i 17 olika varianter, alla kan laddas ner här. 

2. Du kan nu skaffa ett tillfälligt bibliotekskort, som bara gäller i tre dagar och endast för e-lån 

eller reservationer. Det går inte att låna förrän du besökt biblioteket och undertecknat 

avtalet. Det går inte att skaffa ett tillfälligt kort om du redan har ett, och det kan bara göras 

en gång. Det ligger även en länk till den här sidan på inloggningssidan. 

Lästips 
Här hittar du dynamiska listor som uppdateras automatiskt med tips i olika kategorier, samt 

personalens tips med utvalda titlar.  

Här ligger också sidan som tidigare hette Språk, med länkar till katalogsökningar på andra språk än 

svenska.  

E-resurser 
E-böcker, e-ljudböcker och e-tidskrifter har varsin egen sida. E-böckerna och e-ljudböckerna har 

varsin guide, som är omskrivna och uppdaterade.  

E-böcker för barn hittar du under Barn och Unga. Databaserna hittar du under rubriken Andra e-

resurser. 

Barn och Unga 

Digitala biblioteket 
E-böcker och apptips, speciellt utvalda för barn. 

För dig som jobbar i förskola och skola 
Information om biblioteksvisningar, att skaffa kort till lärare och elever. Här finns även information 

om våra resurser för elever med läs- och skrivsvårigheter, eller för barn som just börjat läsa. 



Läs på många sätt 
Utförligare information om Legimus, en tjänst för att själv ladda hem talböcker. Även information om 

Daisy och vilka format du kan hitta på Äppelhyllan. 

Ny i Sverige 

Hitta på biblioteket 
Under Välkommen till biblioteket ligger en informationstext på svenska och engelska, samt en 

kalender med allt som vänder sig speciellt till nya i Sverige eller den som lär sig svenska. 

Här ligger också en undersida med en lista på körkortboken på olika språk, en lista med 

bibliotekspersonal som kan kontaktas på olika språk, en länk till Pressreader där man kan läsa digitala 

tidningar från hela världen till våra böcker på olika språk. 

Samhällsinformation 
En lista med våra böcker om Sverige och samhället, samt externa länkar till nyhetssidor och sidor 

med information om Sverige. 

Träna svenska 
Tre undersidor; en med SFI-kursböcker, en med lättläst för vuxna, barn och unga och en med 

grammatikböcker med svensk grammatik på olika språk. 

Mina sidor 

Min sammanställning 
En sammanställning av lån, e-lån, reservationer och skulder. Du kan också välja vart och ett av de här 

alternativen direkt i menyn. 

Mina bibliotekskort 
Här kan du ändra ditt användarnamn, om du föredrar ett sådant för snabbare inloggning. Alla 

tjänster på sidan är dock tillgängliga, oavsett om du har användarnamn eller inte. OBS! Väljer du ”byt 

lösenord” i den gråa rutan byter du bara lösenord för användarnamnet, inte PIN-koden. Det går att 

byta PIN-kod, men det måste göras i rutan Mina bibliotekskort. 

Det går inte att spärra kortet från att användas i bibliotekssystemet, utan knappen Spärra förhindrar 

bara inloggning på webbsidan. 

 


