
Kära medlemmar i SPF Seniorerna Uppsala Västra Nova. 

  

 Som ni vet har restriktionerna för att träffas nu blivit ännu strängare. 

Det medför att vi får lägga ner planerna på en träff i december och 

även i början av våren – åtminstone. 

Men det finns andra saker man kan ta sig för, t ex att läsa. 

Eriksbergsbiblioteket har fin service för oss både i Coronatider och i 

allmänhet. Vi har därifrån fått en fyllig information som jag härmed 

förmedlar. 

  

Information i Coronatider 

  
Biblioteken räknas som en samhällsviktig verksamhet och den är reglerad i lag. Därför 
stänger vi inte ner så lättvindigt utan försöker så långt det går hålla verksamheten öppen. 
Vi följer givetvis FHM:s och regeringens rekommendationer och har infört en hel del 
restriktioner, bland annat följande. 

 Vi uppmanar just nu alla att hålla sitt besök kort. Besök våra lokaler bara för 
nödvändiga ärenden. Vill/kan du inte komma in erbjuder vi "Biblioteket i dörren", se 
nedan! 

 Kom inte till biblioteket om du känner dig sjuk.  

 Var noga med handhygien. Till din hjälp har vi handsprit utplacerat på olika ställen i 
lokalen. 

 Vi som jobbar på biblioteket håller avstånd. Det innebär att vår service tyvärr blir 
begränsad. Vi svarar förstås på frågor som vanligt i disken, men vi kan just nu t.ex. 
inte följa med ut i hyllorna och boktipsa, eller hjälpa till vid datorn/kopiatorn. 

 Vi tar inte ut förseningsavgifter på det som lämnas tillbaka till och med 15 januari 
2021. Detta för att minska behovet av att besöka biblioteket för återlämning. 

 Vi har stängt lördagar och söndagar till och med 3 januari 2021. (Eriksbergsbiblioteket 
har inte helgöppet i vanliga fall, så för vår del blir det ingen skillnad.) 

 Alla fysiska program är pausade till årsskiftet. 
Biblioteket i dörren 

Du som avstår från att komma in i bibliotekslokalen kan ändå låna hos oss. Ha ditt ID-kort 
eller lånekort redo, ring på dörrklockan och berätta vad du behöver, så ordnar vi resten! Vi 
återlämnar medier åt dig, och lånar ut det som du har reserverat. Vi kan också låna ut ett 
valfritt hopplock av olika titlar. Ring gärna innan på tel 018-7275438 eller skicka mejl 
till eriksbergsbiblioteket@uppsala.se, så förbereder vi det du vill ha. Vill du hämta böcker åt 
någon annan så går det också bra, om du har med den personens ID-kort eller lånekort. 
  

Det digitala biblioteket 

Via vår webbplats på internet, bibliotekuppsala.se, kan du låna om och reservera böcker och 
andra medier.  
Men du kan också läsa, lyssna på böcker och musik, få digital hjälp, söka information och 
titta på film via ditt lånekort!  
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 I appen Biblio får du tillgång till ljudböcker, och e-böcker. Appen är gratis och finns 
för både Iphone/Ipad och Android-enheter. Du kan också läsa och lyssna via en dator. 
Här finns mer info: E-böcker och e-ljudböcker - Bibliotek Uppsala 

 IT-handledning. Kom igång med Facebook, sms och surf via våra enkla filmer och 
tipssidor. Digital it-handledning - Bibliotek Uppsala 

 Du kan titta på film via Cineasterna, läsa tidningar i bl.a. Pressreader, lyssna på musik 
via Naxos, och mycket annat. Läs här: Databaser och digitala tjänster - Bibliotek 
Uppsala 

Allmän information om bibliotekets tjänster 

Storstilsböcker – för den som behöver större text i böckerna. Det finns ett urval på alla 

bibliotek.   

Talböcker och Taltidning – för den som har svårt att läsa tryckt text, t.ex. på grund av 

synskada. Du kan läsa talböcker i mobilappen Legimus, i Legimus webbspelare eller med en 

daisy-spelare. Daisyspelare går att låna på biblioteket för korttidslån eller att låna från 

Syncentralen. 
Kontaktperson talböcker: Cecilia Stiernstedt, E-post: cecilia.stiernstedt@uppsala.se, telefon: 

018-7271757.  
Boken kommer – en gratis tjänst med hemleverans av böcker och andra medier. Du som på 

grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte själv kan 

komma till biblioteket kan få Boken kommer. Bibliotekets personal kommer hem till dig med 

böcker som du beställer och hämtar dem igen efter en månad. Är du intresserad, eller vet du 

någon som skulle ha glädje av detta? Hör av dig till Boken kommer: 018-7271745, måndag–

fredag 9.00–12.00 och kl. 13.00–16.00.  
Talboken kommer. Med tjänsten Boken kommer kan du också få hemsändning av talböcker. 

Tel 018-7271770. Har du Taltidning sedan tidigare kan du få Talboken kommer till din Daisy-

spelare.  
Det går förstås också bra att prata med oss på Eriksberg om de här tjänsterna! 

Ring oss på 018-7275438 så berättar vi mer. 

Ha det så bra! 

Många varma hälsningar från styrelsen genom 

Ulla 
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