
Biblioteken i 
KUNGÄLV

För mer information kontakta:

Anna Kildén
telefon 0303-23 82 34

Filialbiblioteken:

Diseröds bibliotek
0303-23 85 60

Kode bibliotek
0303-23 82 22

Kärna bibliotek
0303-23 80 56

Marstrands bibliotek
0303-606 70

Ytterby bibliotek
0303-23 80 96
 
Bibliotekets webbplats: 

www.biv.se

Catharina Haqvinsson
telefon 0303-23 82 35



Varmt välkommen till biblioteken i Kungälv

...hittar alla alltid något av intresse: romaner, memoarer, 
facklitteratur, tidskrifter, dagstidningar, cd-böcker, talböcker, 
film, musik och mycket mera! Saknar du något ber vi om 
lån från andra bibliotek. Vi har ett välutvecklat samarbete 
med biblioteken i Ale, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö.

   
På biblioteken i Kungälvs kommun...

Informationsteknik och Internet

Till Läs- och skrivstudion på stadsbiblioteket kan du komma 
om du vill ha hjälp att använda dator. Här finns enkla 
träningsprogram, talsyntes samt förstoringsprogram. Åsa finns 
tillhands och hjälper dig utan kostnad.

Föreningen SeniorNet ordnar tillsammans med biblioteket 
studiestunder på dagtid där du får tillfälle att lära dig mera om 
Internet. Biblioteket arrangerar också flera tillfällen där vi t.ex. 
visar hur surfplattor och smartphones fungerar. Inga avgifter! 

Det händer på biblioteket!

Vi har många olika aktiviteter och evenemang varje termin. 
Välkommen in och hämta en broschyr eller besök vår hemsida 
www.biv.se

På biblioteket är allt gratis att låna

Film hyrs för en mindre summa och hyrtiden är en vecka. Allt 
som behövs är ett bibliotekskort. Ta med legitimation och vi 
skriver ut ett bibliotekskort till dig!

Välkommen till biblioteket!

Lyssna på böcker och ”Boken kommer”

För äldre och/eller funktionsnedsatta erbjuds talböcker 
som kostnadsfritt kan skickas till och från dig med post. 
Bibliotekarier plockar ihop talböcker efter dina önskemål. 

Om du har svårt att komma till biblioteket finns Boken 
kommer-verksamhet. Böcker körs kostnadsfritt hem till dig 
ungefär en gång i månaden. Även här är det förstås du 
som lämnar önskemål till oss om vad du vill läsa - eller 
också ger vi förslag på titlar som vi tror kan passa dig.

Stadsbiblioteket finns i Mimers 
Kulturhus och närbiblioteken 
ligger i Diseröd, Kode, Kärna, 
Marstrand och Ytterby.


