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Tårnby Hovedbibliotek

Kamillevej 10

2770 Kastrup  

Tlf. 32 46 05 00

bibliotek@taarnby.dk 

Vestamager Bibliotek

Ugandavej 111  

2770 Kastrup 

Tlf. 32 53 54 99

bibliotek@taarnby.dk

mandag - fredag 8 - 20

lørdag - søndag  9 - 16 

 

mandag - fredag 10 - 19

lørdag   9 - 16

søndag   lukket

BIBLIOTEKET 
KOMMER TIL DIG
TÅRNBY  KOMMUNEBIBLIOTEKER

TÅRNBY  KOMMUNEBIBLIOTEKER

taarnbybib.dk

Bor du i Tårnby Kommune, og har du svært ved 
selv at komme på biblioteket på grund af handicap, 
sygdom eller alder?

Kom med i “Biblioteket kommer” ordningen.
Så bringer biblioteket bøger hjem til din 
adresse - helt gratis!

Et tilbud til 
borgere, der ikke 

selv er i stand 
til at komme på  

biblioteket.



Måske er du også interesseret i følgende tilbud:

LYDAVIS
Bibliotekets lydavis er et tilbud til alle læse- og 
synshandicappede borgere i kommunen.
Lydavisen udkommer hver uge og sendes gratis til 
dig med posten. Den indeholder stof fra de lokale 
aviser samt meddelelser fra offentlige myndigheder.
Kontakt biblioteket på tlf. 32 46 05 00, hvis du 
ønsker at tegne abonnement på lydavisen. 

BIBLIOTEKET 
KOMMER TIL DIG
Et tilbud til borgere, der ikke selv er i stand 
til at komme på biblioteket.

Bor du i Tårnby Kommune, og har du svært ved 
selv at komme på biblioteket på grund af handicap, 
sygdom eller alder? 
Kom med i “Biblioteket kommer” ordningen. Så bringer 
biblioteket bøger hjem til din adresse - helt gratis!

HVORDAN BLIVER DU TILMELDT?

Ordningen er gratis, og du tilmelder dig ved at kontakte
Tårnby Hovedbibliotek på tlf: 32 46 05 00 eller 
Vestamager Bibliotek på tlf: 32 53 54 99.

Du kan vælge at benytte ordningen hele året, eller i
vintermånederne i perioden 1. oktober til 31. marts, 
hvis du kun har brug for det.
Vi aftaler sammen, hvilke og hvor mange bøger, 
du ønsker at låne ad gangen. Bøgerne hentes og 
bringes 1 gang om måneden.

DU KAN BL.A. LÅNE: 

   ● Romaner                                                                          
   ● Erindringer               
   ● Noder                       
   ● Rejsebeskrivelser       
   ● Hobbybøger 
   ● DVD-film
   ● Musik-cd’er             

Har du svært ved at læse, eller har du mere lyst til at   
lytte, er der mulighed for at låne:
    ● Lydbøger (på CD eller MP3)
    ● Magna Print, som er bøger trykt med    
       ekstra stor og tydelig skrift.
 


