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Genom Bibliotek Heby kommun har du tillgång till en mängd  

e-ljudböcker. Här hjälper vi dig att komma igång och låna. 

Du får max låna 3 stycken e-böcker/e-ljudböcker per vecka. 

E-ljudböckerna behöver inte återlämnas, de slutar automa-

tiskt att fungera efter 28 dagar. 

Behöver du hjälp med att komma igång eller har något 

du funderar över hjälper vi på biblioteket dig gärna. 

 

 

E-ljudböcker 

1. Skaffa ett lånekort med PIN-kod. 

2.  PC/Mac: För att kunna lyssna på bibliotekets                

e-ljudböcker i din PC/Mac behöver du en webbläsare som 

stödjer Adobe Flash. Om Adobe Flash saknas på din dator 

behöver du först ladda ner programmet. 

Android: För att kunna lyssna på bibliotekets                     

e-ljudböcker i din Android-enhet behöver du först installera 

appen Elib Ljudbokspelare.  

Apple: För att kunna lyssna på bibliotekets e-ljudböcker i 

din Apple-enhet behöver du inte installera något i förväg. 

 

På heby.elib.se kan du läsa mer omfattande instruktioner 

under ”Så funkar det”.         
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1. Gå in på www.biblinord.se.  

2. Logga in med lånekortsnummer och PIN-kod. 

3. Sök fram den bok du vill låna. Begränsa gärna sökningen 

med  ”E-ljudbok” och välj Heby som kommun.  

4. Välj ”Heby”, välj  ”E-ljudbok” och tryck på ”Låna”. Boken 

läggs till under ”Mina lån”.  

5.  Tryck på ”Fortsätt lyssna/läsa”. Välj i vilket format du vill 

lyssna på boken (ex webbläsare, iOS eller Android). E-

ljudboken öppnas sedan automatiskt i din webbläsare/ app.  

 

Om du vill fortsätta lyssna på en bok går du in på ”Mina sidor”. 

Tryck på ”Fortsätt lyssna/läsa”. Spelaren kommer ihåg vart du 

senast slutade och fortsätter därifrån. 
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