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Använd bibliotekskortet eller ditt
personnummer för att ta del av
bibliotekets tjänster.
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Att låna böcker och annat material är gratis.

Att låna böcker och annat material är gratis.

Att låna böcker och annat material är gratis.

Innehavare av bibliotekskort är ansvarig för lån,
återlämning och andra aktiviteter kopplade till kortet.
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Bibliotekskort erhålles utan kostnad mot uppvisande av
giltig fotolegitimation. Barn under 18 år ska ha målsmans skriftliga tillåtelse.
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Förkommet kort ska genast spärras via telefon
046-359 59 90 eller via www.lund.se/folkbiblioteken.
(Kortnummer eller personnummer samt PIN-kod
krävs.)
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Ersättning av förkommet bibliotekskort:
Vuxna 40 kr
Barn 20 kr.
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Lånetiden är fyra veckor. Det finns dock material som
lånas ut på kortare tid. Omlån tillåts två gånger, såvida
materialet inte är reserverat av annan låntagare.
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Övertidsvarning via e-post är en extratjänst som
påminner om att lånetiden snart går ut. Du är alltid
själv ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna
tillbaka lånen i tid.
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Fjärrlåneavgift 10 kr.
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AVGIFTER FÖR FÖRSENADE LÅN
5 kr per volym och dag,
högst 100 kr per volym och lånetillfälle.
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Ingen förseningsavgift för barn under 18 år.
Delbetalning av föreseningsavgift tillämpas ej.
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FÖRKOMMET MATERIAL
Vuxenmedia 350 kr per volym
Barnmedia 200 kr per volym
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Om värdet av det förkomna materialet överstiger
schablonpriserna debiterar biblioteket enligt det
högre värdet.
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OBS! Biblioteket ansvarar inte för eventuella
skador som utlånat material kan förorsaka på
låntagarens uppspelningsutrustning.
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FÖRLUST AV LÅNERÄTT
Låntagare som inte följer lånebestämmelserna
eller har skuld till biblioteket kan förlora rätten att låna.
Bibliotekskortet spärras automatiskt vid minst 50 kr i
skuld.
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Organisation/politiker
Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige.
Folkbiblioteken i Lund tillhör Kultur & Fritidsförvaltningen.
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