
   

   

 

Bibliotekets regler 

 
För att få låna hem olika medier och använda bibliotekets e-medier behöver du ett 

lånekort. Du måste legitimera dig och skriva på en låneförbindelse för att få lånekort. 

Har du inte fyllt 16 år måste målsman skriva under. 

 

Vanlig lånetiden är fyra veckor, observera dock att vissa medier har kortare lånetid. 

Du får alltid ett kvitto eller en lapp med besked om återlämningstid. 

 

Låneregler 

 

För att låna måste du kunna legitimera dig med lånekort eller legitimation. Du kan 

även låna via bibliotekets automater med din personliga PIN-kod. 

 

Lämna tillbaka dina lån i tid och i gott skick.  

Vill du förlänga lånetiden kan du logga in med lånekort och din PIN-kod i 

bibliotekskatalogen eller ringa 0456- 81 68 52. Det går bra att förlänga dina lån två 

gånger, om ingen annan står på kö.  

Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid skickar vi påminnelse till dig via brev eller 

epost(om du registrerat din epost). För den som är över 16 år kostar den första 

påminnelsen 15 SEK och den andra 20 SEK. Den som inte lämnar tillbaka sina lån 

efter dessa två påminnelser får en räkning på återanskaffningsvärdet.  

Om låntagaren inte betalar sina räkningar eller om skulden på lånekortet 

är på mer än 200 SEK, blir denne avstängd från att låna tills skulden är betald.  

 

 

När du byter adress eller telefonnummer ska du meddela biblioteket eller logga in 

under ”mina uppgifter” i bibliotekskatalogen för att ändra. 

Vi hämtar regelbundet adressuppgifter från statens personadressregister SPAR, 

som är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i 

Sverige. 

 

Tappar du bort ditt lånekort eller det blir stulet bör du spärra ditt konto på 

biblioteket så fort som möjligt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

Ordningsregler  

för Sölvesborgs bibliotek 
antagna av Fritids- och kulturnämnden 2015-05-07 

Vi behöver din hjälp! 

Vi har några enkla ordningsregler som är till för att vi ska få en god och trivsam miljö. 

 Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal. 

 Stör inte andra besökare. Anpassa ljudnivån och undvik mobilsamtal. 

 Du får inte vara påverkad av droger eller uppträda berusad i biblioteket. 

 Följ reglerna för Internetanvändning. 

 Om du vill sätta upp något på anslagstavlan eller lägga ut 

informationsmaterial, tala först med personalen. Det är inte tillåtet att lägga 

ut listor för namnunderskrifter i biblioteket. 

 Det är inte tillåtet att äta medhavd mat i biblioteket. 

 Följ personalens uppmaningar. 

Ordningsreglerna gör biblioteket till en plats där alla kan trivas. Den som bryter mot 

reglerna kan komma att avvisas från biblioteket. Välkommen att kontakta 

biblioteket om du har frågor och funderingar eller om du upplever att reglerna inte 

följs. 

 

Tack för hjälpen! 

 


