Låneregler på biblioteken i Kungsbacka
Bibliotekskortet är gratis. Du kan använda kortet på alla bibliotek i Kungsbacka och på vår
biblioteksbuss. När du får kortet lovar du att följa våra regler.

Det här är våra regler:





Du ansvarar för det du lånar. Lämna tillbaka i tid och ta hand om det du lånar.
Vi sparar information om dig, till exempel personnummer, adress och telefonnummer. Men vi
sparar inte information om vad du lånar.
Meddela oss om du tappar ditt kort. Du är ansvarig om någon använder ditt kort.
Meddela oss om du ändrar adress eller telefonnummer.

Hur lånar jag?
Du behöver ett bibliotekskort och en pinkod. Du lånar själv i en automat.

Hur länge får jag låna?
Vad?
Böcker utan kö, ljudböcker, e-böcker, musik,
faktafilmer, tv-serier
Böcker med kö, tidskrifter, datorspel, tv-spel
Spelfilmer

Hur länge?
4 veckor
2 veckor
1 vecka

Du behöver en pinkod
Du väljer själv en pinkod på 4 siffror. Koden använder du för att





låna på biblioteket
låna om och reservera via webben: bibliotek.kungsbacka.se
boka studierum och dator
använda meröppet.

Hur lånar jag om?
Du kan låna om 2 gånger om ingen annan står i kö. Du kan göra på olika sätt:




logga in på sidan Mina lån på webben
låna om i våra automater
ring 0300-83 80 20.

Hur reserverar jag?
Du kan reservera böcker och annat som inte står i hyllan. Du kan göra på olika sätt:




logga in på webben
prata med personalen på biblioteket
ring 0300-83 80 20.

Hur lämnar jag tillbaka?
Du kan lämna tillbaka på alla bibliotek i Kungsbacka och på biblioteksbussen. På biblioteken lämnar
du själv i en automat.
Om du har lånat e-böcker och e-ljudböcker försvinner lånet automatiskt när lånetiden är slut.

Vad kostar pengar?
Det här är gratis:





Ditt första bibliotekskort
Låna
Reservera
Boka dator

Det här kostar för vuxna:


Lämna tillbaka för sent

Det här kostar för vuxna och barn:




Få ett nytt bibliotekskort
Kopiera och skriva ut
Tappa bort eller förstöra en bok

Du räknas som vuxen när du har fyllt 18 år.
Om du har mer än 100 kronor i skuld, spärrar vi ditt kort.
Du kan inte använda kortet förrän du har betalat skulden.

