Att reservera material
Du kan reservera biblioteksmaterial då du är inloggad i webbiblioteket.
Sök först fram det önskade verket. Sökfältet finns mitt på sidan (Sök bland allt vi har att
erbjuda…). I sökfältet kan du skriva t.ex. namnet på verket eller upphovsmannen eller ett
ämnesord som beskriver innehållet.

Du kan vid behov precisera din sökning med flera val genom att klicka på pilen till höger i
sökfältet.
Då du skrivit in fyra bokstäver i sökfältet, öppnas en rullgardinsmeny under sökfältet.
Systemet ger förslag på titlar, upphovsmän och ämnesord där de bokstäver du skrivit in
ingår. Om det du söker efter finns bland alternativen kan du välja det ur listan genom att
klicka på det. Om du inte hittar det du söker bland alternativen kan du fortsätta att skriva.
Listan uppdateras vartefter du skriver. Om det du söker inte finns i listan, klickar du på
förstoringsglaset eller på enter på tangentbordet för att få fram träfflistan för de verk som
motsvarar det du skrev in.
Om det finns flera medietyper av samma verk, klickar du på Finns som och väljer den
medietyp du är intresserad av t.ex. bok eller ljudbok.

Klicka på Reservera-knappen vid uppgifterna om verket. Texten i knappen anger hur
många som står i reservationskön.

Snabblån kan inte reserveras.
Då du reserverar ett verk, kan du varje gång välja hämtbibliotek eller spara ditt
hembibliotek i dina uppgifter, som då kommer som förhandsval nästa gång du gör
reservationer.

Gå till Mina uppgifter, Mina lånekort och inställningar klicka Ändra och Välj bibliotek. Välj
ditt eget hembibliotek, Spara.

Vid behov kan du byta hämtbibliotek i pop-up-fönstret som dyker upp.

Reservationer är avgiftsfria, men en avgift uppbärs för reserverat material som inte
hämtas.
Du får avisering om reserverat material som kan hämtas antingen som e-post, sms eller
brev. Du kan byta formen för meddelandet genom att ta kontakt med bibliotekets
kundbetjäning, tel. 06-325 3533.
I aviseringen ser du var materialet skall hämtas, sista dagen för hämtning samt
reservationsnumret. Om ditt hämtbibliotek har öppna reservationshyllor hittar du din
reservation i hyllan enligt reservationsnumret.
En översikt över reservationerna finns på Egna sidor > Mina reservationer.

Här kan du också ta bort en reservation. Om du redan fått avisering om din reservation
kan du annullera den genom att ta kontakt med bibliotekets kundbetjäning.

