Biblioteken i Haninge

LÅNEREGLER

Bibliotekskort
Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. För att
få bibliotekskort behöver vi se din legitimation. För barn
under 18 år behövs målsmans eller vårdnadshavares skriftliga godkännande. Anmäl snarast förlust av bibliotekskortet. Nytt kort ersätts mot en avgift på 10 kr. Ändring av
dina uppgifter kan göras via bibliotekets hemsida eller till
biblioteket.
Som låntagare registreras du i låntagarregistret som biblioteket är skyldigt att handlägga enligt PUL (Personuppgiftslagen). Sekretess gäller för dina bibliotekslån och alla
låneuppgifter försvinner vid återlämning.

Ditt ansvar
Du är ansvarig för böcker och annat material som du lånar
till dess det är återlämnat. Skadat eller borttappat material ersätts av låntagaren (eller av vårdnadshavare för barn
under 18 år) enligt bibliotekets ersättningsregler. Se även
rubriken Ersättning. Om du trots upprepade påminnelser
inte återlämnar bibliotekets material, avstängs du från att
få låna. Detta gäller också om skuld till biblioteket överstiger 100 kr.

På internet
Via Haninge biblioteks hemsida kan du söka, låna om
och reservera böcker. Du behöver lånekort och pinkod.
Se bibliotek.haninge.se

Låna och lämna själv
Du kan låna och lämna själv i automaterna. Lånekortsnummer eller personnummer (10 siffror) samt pinkod
behövs vid utlån.

Lånetid
Lånetiden är normalt 28 dagar. Kortare lånetid gäller för
spelfilmer, tidskrifter, snabblåneböcker samt för reserverat
material. Du kan förlänga lånetiden två gånger. Gäller
ej reserverade böcker och snabblån. Omlån kan göras på
bibliotek.haninge.se eller per telefon.
Kontakta biblioteket om du behöver förlänga lånetiden
för fjärrlån. Se även rubriken Reservationer och fjärrlån.

Reservationer och fjärrlån
Du kan reservera böcker och andra medier oavsett om de
står inne i hylla eller är utlånade. Varje reservation kostar
10 kr per medie. Böcker som inte finns på något bibliotek
i Haninge går eventuellt att beställa från andra bibliotek
(gäller ej kursböcker) till en kostnad av 20 kr per medie.
Villkoren för lånet och eventuellt omlån bestäms av det
bibliotek vi lånar boken från. När reserverat material finns
till utlån meddelas du till din postadress, mailadress eller
via sms.

Påminnelse och
övertidsavgift
En avgift på 10 kr per medie
och påbörjad vecka tas ut när
det du lånat inte återlämnas i tid
(gäller ej barn eller barnmedia).
För spelfilmer är avgiften 10 kr
per dygn. Återlämningsdatum
finns på lånekvittot. Har du
registrerat en mailadress eller
ett mobilnummer, kan du få
övertidsvarning, som meddelar
att lånetiden håller på att gå ut.
Du ansvarar alltid själv för att
lånen återlämnas i tid.

Ersättning
Skadade eller förkomna
böcker ersätts enligt schablonpris: 300 kr per vuxenbok,
150 kr per barnbok.
För vissa medier beräknas
ersättning i varje enskilt fall.
Övriga schablonpriser finns
på bibliotek.haninge.se/web/
arena/avgifter

Våra bibliotek finns i Handen, Brandbergen, Jordbro,
Ornö och Västerhaninge.
Bokbussen besöker stora delar av kommunen.
Läs mer på bibliotek.haninge.se

Biblioteken i Haninge

Haningebibliotek

Biblohaninge

Biblioteken i Haninge kommun
Telefon växel 08-606 70 00

Foto: shutterstock.com Tryck: Ljungbergs tryckeri 2016

På biblioteket finns böcker på många språk, dagstidningar, tidskrifter, cd-skivor, videofilmer, tv-spel,
cd-böcker, mp3-böcker, talböcker, datorer och wi-fi,
språkkurser med mera.

