
Simrishamn på Österlen

Biblioteksbussen 
Turlista 2021 

Gäller till 30 december 2021!



Jämna veckor
Måndagar
Rörum Kyrkan, Rörums byaväg 49                                                        

Mellby Gamla skolan, Mellby stora väg 9

Gärsnäs Torget (Varje vecka!)

Tisdagar 
Vitaby Lanthandeln, Ravlundavägen 2

Kivik Torget (Kommer varje vecka!)

S:t Olof Medborgarhuset, Kapellg. 7 (Varje vecka!)

Onsdagar 
Hannas Torget

Östra Tommarp Lekplatsen Storgatan 37

Hammenhög Torget (Kommer varje vecka!)

Borrby Busstationen, Järnvägsg. 3 (Varje vecka!)

Torsdagar (Förutom 30 december då bussen är inställd)

Östra Herrestad Kyrkan, Östra Herrestad 178

Vallby Kyrkan, Vallby 701

Skillinge Busstationen Seymours väg 15 (Varje vecka!)

15.25-15.45                                                        

16.00-16.20 

17.00-17.45

14.30-15.15

15.45-16.30

17.00-17.45

14.25-14.45

15.05-15.25

15.45-16.30

17.00-17.45

15.15-15.35 

15.55-16.25 

17.00-17.45

Låna om & reservera själv på biblioteksso.se!  
Logga in med personnummer & kod!



Udda veckor
Måndagar (Förutom 16 augusti då bussen är inställd) 

Nyhem Viktoriavägen 2-3                                                        

Östra Vemmerlöv Busshållplatsen Tornavägen 5

Gärsnäs Torget (Varje vecka!)

Tisdagar (Förutom 17 augusti då bussen är inställd) 

Ravlunda Kyrkobacken 5

Kivik Torget (Kommer varje vecka!)

S:t Olof Medborgarhuset, Kapellg. 7 (Varje vecka!)

Onsdagar (Förutom 12 maj och 18 augusti då bussen är inställd) 

Brantevik Gislövsvägen 14/Råkullegård

Hammenhög Torget (Kommer varje vecka!)

Borrby Busstationen torget, Järnvägsg. 3 (Varje vecka!)

Torsdagar (Förutom 13 maj, 24 juni, 19 augusti och 23 december då bussen är inställd)

Baskemölla Återvinningen, Åbogatan/Gladsaxv.

Gladsax Kyrkan, Gladsax bygata 53

Järrestad Kyrkan, Vilhelmsbergsv./Rikstolvan

Skillinge Busstationen Seymours väg 15 (Varje vecka!)

15.15-15.45                                                        

16.05-16.35

17.00-17.45

14.50-15.20

15.45-16.30

17.00-17.45

14.45-15.15

15.45-16.30

17.00-17.45

14.50-15.10

15.30-15.50

16.00-16.30

17.00-17.45

Skriv ut & kopiera på biblioteksbussen! 
E-posta dina dokument till bokbuss@simrishamn.se

Bussen har lift 

 för rullstol & rullatorer!



SIMRISHAMNS KOMMUN
simrishamn.se

Skaffa bibliotekskort
För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort som du kan  
skaffa kostnadsfritt på biblioteksbussen mot uppvisande av legitimation.

Låna och lämna var du vill
Du kan låna och lämna dina medier varsomhelst på folkbiblioteken  
och biblioteksbussarna i Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Skurup. 

Sök, reservera och låna om själv, eller be oss
Sök, reservera och låna om genom att logga in på det digitala biblioteket 
www.biblioteksso.se med personnummer och den kod som du valt när du skaffat  
bibliotekskort. När du reserverar något får du välja var du vill hämta ut det.  
Du blir meddelad via brev, sms eller e-post när det kommit. 
Kom ihåg att du också alltid kan be oss hjälpa dig med dina ärenden!

Skriv ut, kopiera och surfa
Vill du skriva ut något, e-posta det då till bokbuss@simrishamn.se.  
(2 kr/kopia/utskrift.)  
Biblioteksbussen erbjuder även fritt trådlöst internet som du kan nyttja ombord.

Fråga oss om informationsteknik
Fråga oss om funktioner på din mobil, dator eller surfplatta. Vi hjälper i mån av tid!

Saknar du en hållplats?  
Kontakta då biblioteksbussen enligt uppgifterna nedan!

Kontakta biblioteksbussen
Telefon: 0414-81 93 06 eller 0414-81 93 00
E-post: bokbuss@simrishamn.se
Digitala biblioteket: www.biblioteksso.se
Sociala medier: facebook.se/biblioteketisimrishamn  
& instagram.com/simrishamns_bibliotek

 

                   
 Observera 

          att bussen inte kör röd    

    dag eller dag före röd dag!  

      

     Vi ber att få reservera oss  

  för förseningar och inställda  

   turer. Vid vädervarningar  

      kan bussen vara inställd.

Bussen har lift 

 för rullstol & rullatorer!


