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Låneregler
Bibliotekskort
Bibliotekskort är gratis och du kan få bibliotekskort 
från 6 års ålder. Barn under 18 år behöver 
vårdnadshavarens godkännande. Bibliotekskortet är en 
värdehandling och du har personligen ansvar för allt som 
lånas på kortet. Skulle du förlora kortet ska du genast 
anmäla detta till ditt närmaste bibliotek.

Lånetid
Lånetiden är normalt 4 veckor. 
Vissa medier har kortare lånetid.

Tv-spel
2 veckor och max 3 spel. 
För att låna TV-spel krävs att du är minst 18 år.

Tidskrifter
4 veckor, men senaste numret kan inte lånas hem.

Spelfilm
1 vecka och max 5 filmer. 
För att låna krävs att du är minst 18 år.

Snabblån
2 veckor. Snabblån kan ej reserveras

DVD
För att låna DVD krävs att du är minst 18 år.

Automatiska omlån
När lånetiden är slut kommer vi göra 2 automatiska omlån 
per medie. Gäller ej snabblån eller vid reservationskö.

Reservationer
Att reservera är gratis och reservationerna hålls 
till dig i 1 vecka.

Påminnelse
1 vecka efter att lånetiden gått ut får du en påminnelse.

Övertidsvarning
Du får en övertidsvarning 3 dagar innan din lånetid går ut 
via sms och mejl.

Avgifter och ersättningar
Övertidsavgift
Övertidsavgiften är 3 kr/dag på alla medier. 
10 kr/dag gäller på fjärrlån.

Spärr av kort
Har du en skuld som är över 100 kronor spärras ditt kort till 
dess att avgiften är betald. Du kan betala skulden kontant 
på något av våra bibliotek. På huvudbiblioteket går det 
även att betala med kort. Spärren hävs när lånen lämnats 
tillbaka och skulden eller räkning är betald.

Ersättningsskyldig
Om du inte återlämnat det du lånat efter 30 dagar blir du 
ersättningsskyldig för borttappade medier.

Borttappade medier
Om du tappar bort eller förstör något du lånat blir du 
ersättningsskyldig.

• Vuxen skön- och facklitteratur: 250 kr

• Pocket: 100 kr

• Barnlitteratur: 150 kr

• Tidskrifter, häften: 50 kr

• Ljudböcker: 200 kr

• Språkkurser: 500 kr

• CD-skivor: 150 kr

• LP-skivor: 500 kr

• Data och TV-spel: 500 kr

• DVD: 500 kr

• Fjärrlån: 500 kr

Ersättning för kort
Om du förlorat ditt kort kostar det 10 kr att få ett nytt. 
Bibliotekskortet är en värdehandling och du har personligen 
ansvar för allt som lånas på kortet. Skulle du förlora kortet 
ska du genast anmäla detta till ditt närmaste bibliotek.

Välkommen till
Västerås stadsbibliotek


