
 

 

 

Overskrift 

her 

H U S R E G L E R 
Biblioteket er et sted for alle og med ganske få regler, men der er nogle husregler, 

der skal følges:  
 

• Du må ikke være til gene for andre 

• Børn under 15 år må ikke benytte det selvbetjente bibliotek alene  

• Servicehunde til handicappede er velkomne på biblioteket 

• Du må spise og drikke på biblioteket, men ikke ved computerne 

• Medbragt alkohol må ikke drikkes på bibliotekets område  

• Løbehjul, skateboards og lignende må ikke benyttes i biblioteket  

• Rygning er ikke tilladt på matriklen 

• Dine sko og støvler må ikke anbringes i sofaer eller på stole og borde 

• Du må ikke misbruge eller skade bibliotekets materialer, lokaler eller udstyr 

• Du skal rydde op efter dig 

• Du skal følge personale anvisninger 

 

Bortvisning og karantæne 

Du kan blive bortvist, hvis du ikke overholder bibliotekets regler. Der bliver givet en 

henstilling, og hvis den ikke følges, bliver du bortvist. Du kan få karantæne ved grov 

misligholdelse af reglerne. 

                     Biblioteksleder Kasper Østergård Grønkjær 
 

 

H U S R E G L E R 
Biblioteket er et sted for alle og med ganske få regler, men der er nogle husregler, 

der skal følges:  
 

• Du må ikke være til gene for andre 

• Børn under 15 år må ikke benytte det selvbetjente bibliotek uden en voksen                                            

• Servicehunde til handicappede er velkomne på biblioteket. 

• Du må spise og drikke på biblioteket, men ikke ved computerne.  

• Medbragt alkohol må ikke drikkes på bibliotekets område  

• Løbehjul, skateboards og lignende må ikke benyttes i biblioteket  

• Rygning er ikke tilladt på matriklen 

• Dine sko og støvler må ikke anbringes i sofaer eller på stole og borde 

• Du må ikke misbruge eller skade bibliotekets materialer, lokaler eller udstyr 

• Du skal rydde op efter dig selv 

• Du skal følge personalets anvisninger 

 

Bortvisning og karantæne 

Du kan blive bortvist, hvis du ikke overholder bibliotekets regler. Der bliver givet en 

henstilling, og hvis den ikke følges, bliver du bortvist. Du kan få karantæne ved grov 

misligholdelse af reglerne. 

                     Biblioteksleder Kasper Østergård Grønkjær 
 


