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Ansökan om bibliotekskort

Ansökan om bibliotekskort

Jag har tagit del av bibliotekets låneregler - se baksidan - och förbinder
mig att följa dessa.

Jag har tagit del av bibliotekets låneregler - se baksidan - och förbinder
mig att följa dessa.

Personnummer – 10 siffror

Personnummer – 10 siffror

Efternamn

Förnamn (tilltalsnamn)

Efternamn

Gatuadress
Postnummer

Förnamn (tilltalsnamn)

Gatuadress
Ort

Telefonnummer
E-postadress (vårdnadshavarens)

Postnummer
Önskas info
via SMS?
JA NEJ

Ort

Telefonnummer
E-postadress (vårdnadshavarens)

Önskas info
via SMS?
JA NEJ

För barn mellan 6 – 17 år krävs målsmans underskrift på denna ansökan.

För barn mellan 6 – 17 år krävs målsmans underskrift på denna ansökan.

Datum

Datum

Namnteckning

Bibliotekets låntagare förs in i ett låneregister för att möjliggöra administration
av utlåningsverksamheten. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till andra.

Namnteckning

Bibliotekets låntagare förs in i ett låneregister för att möjliggöra administration
av utlåningsverksamheten. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till andra.

Januari 2020

Januari 2020

Låneregler

Låneregler

Det är gratis att låna böcker och lånetiden är i de flesta fall 28 dagar.

Det är gratis att låna böcker och lånetiden är i de flesta fall 28 dagar.

Den nedre åldersgränsen för att få ett lånekort är 6 år.

Den nedre åldersgränsen för att få ett lånekort är 6 år.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Detta innebär att det är
vårdnadshavaren/innehavaren som är ansvarig för samtliga lån på kortet.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Detta innebär att det är
vårdnadshavaren/innehavaren som är ansvarig för samtliga lån på kortet.

Kontakta biblioteket omedelbart om du förlorat kortet.

Kontakta biblioteket omedelbart om du förlorat kortet.

PRISER

PRISER

Lånekort
Reservation
Fjärrlån
Hyra DVD/spel – en vecka
Hyra barn/ungdoms DVD – en vecka

Första kortet gratis, därefter 40 kr
10 kr Barn/ungdomsbok 0 kr
40 kr
25 kr
10 kr

Lånekort
Reservation
Fjärrlån
Hyra DVD/spel – en vecka
Hyra barn/ungdoms DVD – en vecka

Första kortet gratis, därefter 40 kr
10 kr Barn/ungdomsbok 0 kr
40 kr
25 kr
10 kr

FÖRSENINGSAVGIFTER – Det är din skyldighet att själv reda på lånetiden

FÖRSENINGSAVGIFTER – Det är din skyldighet att själv reda på lånetiden

Vuxenbok/vecka
Maxbelopp/lånetillfälle
DVD-film/dygn
Barn DVD-film/dygn
Meddelandeavgift

Vuxenbok/vecka
Maxbelopp/lånetillfälle
DVD-film/dygn
Barn DVD-film/dygn
Meddelandeavgift

10 kr
240 kr
10 kr
10 kr
30 kr

10 kr
240 kr
10 kr
10 kr
30 kr

AVGIFTER - förstörda, borttappade samt ej återlämnade medier

AVGIFTER - förstörda, borttappade samt ej återlämnade medier

Vuxenbok
Barnbok
Pocket
Tidskrift
CD/MP3
DVD-film

Vuxenbok
Barnbok
Pocket
Tidskrift
CD/MP3
DVD-film

380 kr
185 kr
90 kr
95 kr
190 kr
570 kr

380 kr
185 kr
90 kr
95 kr
190 kr
570 kr

Obetalda räkningar skickas till inkasso.

Obetalda räkningar skickas till inkasso.

Betald avgift för förlorad och återfunnen media återbetalas inte.

Betald avgift för förlorad och återfunnen media återbetalas inte.

Om du har ouppklarade lån eller obetalda avgifter över 100 kr blir lånerätten
indragen till dess du betalat tillbaka din skuld.

Om du har ouppklarade lån eller obetalda avgifter över 100 kr blir lånerätten
indragen till dess du betalat tillbaka din skuld.

Biblioteket dataregistrerar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och används
enbart för Österåkers biblioteks verksamhet.

Biblioteket dataregistrerar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående och används
enbart för Österåkers biblioteks verksamhet.

