Låneförbindelse
Upplands Väsby bibliotek
Intyg för bibliotekskort, för barn under 16 år och barnets förälder/vårdnadshavare
Uppgifter om barnet
Efternamn:
Förnamn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-postadress:
E-postadress till förälder/vårdnadshavare:
Gatuadress:
Postnummer och ort:

Intyg
Jag lovar att vara rädd om det jag lånar från biblioteket och lovar att lämna tillbaka i tid:
Barnet/ungdomens namnteckning
Jag tar ansvar för det som mitt barn lånar från biblioteket enligt gällande regler:

Förälders/vårdnadshavares namnteckning
Datum:

Se baksidan

Bibliotekskort
Att låna på biblioteket är gratis. Alla kan få ett eget bibliotekskort från det år de fyller sex år. Om man
förlorar sitt bibliotekskort kan hon/han få ett nytt för 10 kr.
Pin-kod
Pin-kod behövs för att låna, låna om och reservera böcker (stå i kö för särskild bok) på bibliotekets
webbplats.
E-post
Om ni lämnar en eller flera e-postadresser kommer en påminnelse om att lämna
tillbaka böckerna ett par dagar innan lånetiden går ut.
Lånetid
Böcker och ljudböcker lånas i 4 veckor. (En del böcker har kortare lånetid.)
Barn-CD: 4 veckor
Musik-CD: 2 veckor
Datorspel och tidningar: 2 veckor. (För att låna datorspel måste man fyllt 16 år)
Film: 7 dygn Barnfilm 7 dygn.
För att få hyra film måste man ha fyllt 16 år.
Låna om
Det går bra att låna om 2 gånger om ingen annan har står i kö på boken.
Låna om kan du göra via bibliotekets webbplats eller genom att ringa biblioteket.
Reservera
Om det du vill låna är utlånat går det bra att reservera (ställa sig i kö).
Reserverar gör du via bibliotekets webbplats eller genom att prata med någon
på biblioteket. Vi skickar ett meddelande via sms, e-post eller vanlig post när du kan komma och hämta
det du vill låna.
Att reservera kostar ingenting för den som är under 16 år.
Försenade media
Om du har glömt att lämna tillbaka det du lånat i tid skickar biblioteket hem en påminnelse. Att lämna
tillbaka barnböcker för sent kostar ingenting. Försenade filmer kostar 20 kr per dag.
Borttappade media
Om man tappar bort eller förstör det man lånat måste man betala för att biblioteket ska kunna köpa in ett
nytt exemplar.

