RÖDA LÅDORNA
Bibliotek

Lådan hämtas

Hur ofta tas plocklappar?

Sista plockning Må, Onsd, Fredag

Alvesta

Må,O 13.00-13.30, Fr 10-10.30

minst 3 gr/dag

Må,O: 12.00, Fr 9.00

Borgholm

12-14, oftast ca 12.30

Kontinuerligt, i alla fall varje timme

Tänks extra på lappar dessa dagar

Emmaboda

mellan 11-13

kontinuerligt under dagen

strax innan 11.00 = hämtning

Hultsfred

ca 11.30

kontunuerligt under dagen

Strax innan hämt ing

Högsby

Före lunch

ca 2 ggr/dag

i alla fall på morgonen

Kalmar

15.15 ca

Kontinuerligt hela dagen

i normalfall ca 14.30, ibland 15.00

Karlshamn

ca 11.00

3 g/dag

sista effekturering morgon 8.45 innan hämtning

Karlskrona

mellan 14.00-16.00

2 -3 ggr/dag

ca kl 14.00

Lessebo

mellan 12.00-14.30

Kontinuerligt och alltid vid 10.00

Sista plock 12.00, men ofta någon gång efter det

Ljungby

ca 14.30

mellan 10-12

Markaryd

mellan12.00-13.00

3 ggr/dag

ca 08.00-09.00

Mönsterås

mellan 11.00-12.00

löpande under dagen

försöker ta det sista innan lådan hämtas

Mörbylånga

10-10.30

Nybro

mellan 13.30-15.00

Med jämna mellanrum under öppettid

Böckerna hamnar i lådan tämligen omgående

Olofström

mellan 9.30-10.00

1 gång per dag, på morgonen ca kl. 9

på morgonen ca kl. 9

Oskarshamn 10.00 oftast

Kontinuerligt under passen

Sista gången vid 18.00-tiden kvällen innan

Ronneby

vad 10.30-tiden

3 ggr/dag helst

Senast 10.00

Sölvesborg

ca 09.00-11.00

någon gång efter 13.00 varje dag

beställt fram till 13.00 ligger säkert i lådan dagen efter, går bra att ringa

ska tas ut så nära avskickning som möjligt

om man vill ha något man senare lagt in best på
Tingsryd

mellan 10.00-11-00

3 g/dag, morgon, middag, kväll

morgonen

Torsås

ca 13.00-13.30

minst 3 ggr/dag

12.45 ca

Uppvidinge

14.00-14.30

varje morgon vid 9-tiden, därefter löpande under dagen
Mån, ons, fre, ca kl 13

Vimmerby

ca 11.00

3 gr/dag: förmiddag, em och kvällspass

Lånas ut och läggs i lådan direkt

Västervik

mellan 10.00-11.00

minst 1 g/pass ca 3-5 ggr per dag

Inför Må-- lördag, Inför Onsd---tisd kväll, inför Fred --tordags kväll

Växjö

ca 15.00

2 g/dag morgon + ca 12.00

ca 12.00

Älmhult

mellan 13.00-15.00

3 ggr/dag 10.00, 13.00, 16.00

innan 13.00 så att ev fjärrlån hinner med
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