
BRUG TRIGE KOMBI-BIBLIOTEKS 
TILBUD NÅR DET PASSER DIG
BORGERSERVICE OG BIBLIOTEKER



TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK TILBYDER

Personalebetjent åbningstid
 » Vejledning i at søge informationer.
 » Inspiration til læsning af litteratur.
 » It-introduktioner.
 » Vejledning i børnematerialerne.
 » Arrangementer for børn og voksne.

Selvbetjent åbningstid
 » Lån og aflevering af materialer.
 » Afhentning af reserverede materialer.
 » PC’ere, printer, hotspot og kopimaskine.
 » Aviser, tidsskrifter og øvrige materialer.
 » Leg og læring for børn.
 » Alle over 14 år har adgang.
 » Kortets ejer og medfølgende børn har adgang.
 » Døren er låst og lokalet er videoovervåget.
 » Ophold i biblioteket efter lukketid udløser alarm og tilkald af vagt.
 » Ophold på biblioteket sker på eget ansvar.
 » Der skal være plads til alle, vis hensyn og hjælp med at holde  

biblioteket pænt og ryddeligt.

Biblioteket huser også Trige-Ølsted Lokalhistoriske Arkiv.
Biblioteket bor sammen med skolebiblioteket på Bakkegårdskolen.



NEMBS BORGERSERVICE I LOKALBIBLIOTEKERNE

Personalet kan vejlede dig i digitale selvbetjeningsløsninger  
med NemID vedrørende
 » Flytning.
 » Bestilling af sundhedskort/det blå EU sundhedskort.
 » Lægeskift.
 » Udfyldelse af offentlige blanketter.

Desuden modtages
Diverse blanketter og ansøgningsskemaer til videreforsendelse.

De større lokalbiblioteker har flere borgerserviceydelser og Borgerservice  
på Dokk1 tilbyder alle ydelser.
Se: www.aakb.dk/biblioteker og www.aarhus.dk/da/borger.aspx

Der er tilbud om NemBS borgerservice i den del af åbningstiden,  
som er betjent af folkebibliotekets personale.

For yderligere oplysninger se
www.aakb.dk/trige



ÅBNINGSTIDER

Åbent bibliotek
Mandag til torsdag kl. 07.00 - 22.00
Fredag og lørdag kl. 07.00 - 17.00
Søndag kl. 07.00 - 22.00
3 dage før påske
Døren åbnes ved hjælp af lånerkort/sundhedskort og pinkode.

Personalet er til stede
Mandag kl. 13.00 - 16.00
Torsdag kl. 15.00 - 18.00

Biblioteket er lukket
Alle helligdage
Juleaftensdag og 31. december
De fire hele uger i juli

Trige Kombi-bibliotek
Smedebroen 21 · 8380 Trige · Tlf. 8900 9500 · trigebibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/trige 
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